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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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ความรู้สึก
สิ่งที่เห็น สิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่อยากให้เกิด
สิ่งที่เห็น คือ ความเข้าใจ ความรัก ความหวัง และ
ความสุขของคนทำ�งานสุขภาพในพื้นที่ ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างเป็นองค์รวม ประชาชนเข้าใจที่มาของปัญหาสุขภาพ
และตื่นตัวหันมาดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนมากขึ้น
จึงดูเหมือนว่า การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (District
Health System - DHS) จะเป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้ทุกภาคส่วน
ในชุมชน หันมาสนใจเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนร่วมกันได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือทีเ่ ติมเต็ม
และเชือ่ มต่อระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ซึง่ ยังมีขอ้ จำ�กัด
ในการเข้าถึงปัญหาสุขภาพระดับชุมชน แต่การทำ�งานระบบ
สุขภาพชุมชนด้วยแนวคิด DHS มีความยืดหยุน่ และมีพลังงาน
ในการทำ�งานภาพกว้างระดับชุมชนมากกว่า เพราะเน้นการ
ดูแลสุขภาพทีอ่ งิ กับความต้องการทีแ่ ท้จริงของทัง้ คนป่วยและ
คนสุขภาพดี โดยคำ�นึงถึงสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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สิ่งที่เรียนรู้ คือ งานสร้างสุขภาพต้องเกิดจากความ
ร่วมมือหลายภาคส่วน ที่สำ�คัญคือ การทำ�งานด้วยความสุข
การชื่นชมกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมมีพลังและได้
รับความสุขจากงานร่วมกัน ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการสุขภาพ
สิ่งที่อยากให้เกิด คือ การนำ�แนวคิดของกระบวนการทำ�งาน DHS ลงสู่พื้นที่ในการทำ�งานระบบสุขภาพชุมชน
เพื่อทำ�ให้เกิดการกระจายวิธีการทำ�งานด้วยความสุขและ
ได้ความสุขจากการทำ�งาน และเกิดชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน
“บทเรียนที่ได้สังเคราะห์เป็นประสบการณ์ที่ดีจากพื้นที่
ซึ่งรอให้พื้นที่อื่นๆ มาหยิบประสบการณ์เหล่านี้
ไปอ่าน คิด วิเคราะห์ และนำ�แนวคิด DHS ไปปฏิบัติ
ท่านก็จะพบความสุขเช่นเดียวกับเจ้าของบทเรียน”
ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี

การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอในกลุ่มผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ได้จากการประมวลความรู้เกี่ยวกับ
ความหมาย ความสำ�คัญ แนวทางการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงที่ผ่านมา และการถอดประสบการณ์การทำ�งานของ
เครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอใน 5 พื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 12
ซึ่งเป็นบทเรียนการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่สุขภาพ คือ
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกงหรา
อำ�เภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลเทพา อำ�เภอเทพา
จังหวัดสงขลา และ โรงพยาบาลหนองจิก อำ�เภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.
สต.) 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ควนโดน อำ�เภอควนโดน จังหวัด
สตูล และ รพ.สต.ยาบี อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
การสังเคราะห์บทเรียนครั้งนี้ ผู้สังเคราะห์ต้องการ
นำ�เสนอภาพการทำ�งานในพื้นที่ หลักคิด อุดมการณ์ และ
แรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่สุขภาพ วิธีการดำ�เนินงานแบบ
“บ้านเล็กในป่าใหญ่” ภายใต้หลักการของการทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอ (District Health System - DHS) ปัจจัย
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ข้อคิดเห็นที่ได้จากการเรียนรู้
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำ�งานระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอในอนาคต เพื่อให้เจ้าหน้าที่สุขภาพ ผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ ง และผู้ ส นใจงานขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพระดั บ
อำ�เภอในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้น�ำ บทเรียนเหล่านีไ้ ปพัฒนา ประยุกต์
และต่อยอดการดำ�เนินงานการทำ�งานโรคความดันโลหิตสูง
ในระบบสุขภาพระดับอำ�เภอต่อไป
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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ความหมายและความสำ�คัญ
ของโรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง ระดับความ

ดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic Blood Pressure - SBP) >140
มม. ปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic
Blood Pressure - DBP) >90 มม.ปรอท ความดันโลหิตสูง
เป็นโรคที่ทำ�ให้เกิดการเสียชีวิตและทุพพลภาพที่สำ�คัญที่สุด
ทั่วโลกและเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังที่มีอาการค่อยเป็นค่อย
ไป โดยภาวะของโรคจะค่อยๆ มีอาการรุนแรงขึ้น และส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลรักษา
อย่างถูกต้อง จะทำ�ให้ความดันโลหิตส่งผลต่อหลอดเลือด
และการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนที่ไปสู่หัวใจ และ
อาจเป็นสาเหตุให้หัวใจล้มเหลว หลอดเลือดสมองแตกหรือ
ตีบ และเร่งให้เกิดการเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายจนถึงขั้น
เสียชีวิตได้
การดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ผู้ดูแลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องรู้ และเข้าใจ
ภาวะการเจ็บป่วยของกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เพราะการเจ็บป่วย
ด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง เป็ น พยาธิ ส ภาพที่ รั ก ษาไม่ ห ายโดยวิ ธี ก าร
ทางการแพทย์แต่ตอ้ งการกลวิธใี นการควบคุมป้องกันโรคและ
การรักษาพยาบาลตามอาการเพื่อลดความรุนแรงและภาวะ
แทรกซ้อนของโรคไม่ให้ลกุ ลามมากขึน้ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังจึงต้อง
16
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ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสมและรับผิดชอบในการดูแล
ตนเอง รวมทั้งครอบครัวหรือชุมชนสามารถดูแลผลกระทบ
จากความเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้นได้
ผลสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย เมื่อ พ.ศ.2556 พบ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 90,564 คน และมีผู้เสียชีวิต
จากโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่น่าวิตกอย่างยิ่งคือ ผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูงร้อยละ 50 ไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูง
เนื่องจากไม่เคยรับการวินิจฉัยมาก่อน ดังนั้น การทำ�งาน
ดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สำ�คัญ คือ
การทำ�ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง
และมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิต
สูงตั้งแต่เริ่มสงสัยว่าตนเองมีอาการ
ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพภาครัฐจึงเน้นให้ทีม
เจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพเร่งดำ�เนินการคัดกรองค้นหาผูป้ ว่ ยโรคความ
ดันโลหิตสูงและระบุปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตั้งแต่ระยะ
แรก รวมทัง้ จัดระบบให้ประชาชนเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ
เพือ่ รับการวินจิ ฉัยโรคและการรักษาทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงด้วยการใช้ยากลุม่ ต่างๆ จะมีความก้าวหน้า แต่พบว่า
ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ ดังนั้น การกระตุ้นให้ประชาชน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’

17

ทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองและตื่นตัวในการตรวจวัด
ความดันโลหิตของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงถือว่า
สำ�คัญมาก ทัง้ นี้ การประเมินค่าความรุนแรงของโรคความดัน
โลหิตสูงจากระดับความดันโลหิตที่วัดในคลินิก โรงพยาบาล
หรือสถานบริการสาธารณสุขมีการแปลความ ดังตารางนี้
การจำ�แนกโรคความดันโลหิตตามความรุนแรงในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป
จำ�แนกระดับความรุนแรง (Category) SBP (มม.ปรอท)
เหมาะสมที่สุด (Optimal)

DBP (มม.ปรอท)

<120

และ

<80

ปกติ (Normal)

120-129

และ/หรือ

80/84

สูงกว่าปกติ (High normal)

130-139

และ/หรือ

85-89

ระดับ 1 hypertension (Mild)

140-159

และ/หรือ

90-99

ระดับ 2 hypertension (Moderate)

160-179

และ/หรือ

100-109

ระดับ 3 hypertension (Severe)

>180

และ/หรือ

>110

ความดันตัวบนสูงอย่างเดียว

>140

และ

<90

(Isolated systolic hypertension) (ISH)

หมายเหตุ : SBP = Systolic Blood Pressure (เป็นตัวเลขบนหรือตัวแรก
ค่าความดันโลหิตตัวบน เป็นความดันขณะที่หัวใจบีบส่งเลือดออกจากหัวใจ),
DBP = Diastolic Blood Pressure (เป็นตัวเลขล่างหรือตัวหลัง เป็นค่าความดัน
ขณะหัวใจคลายตัว) เมื่อความรุนแรงของ SBP และ DBP อยู่ต่างระดับกัน
ให้ถือระดับที่รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ สำ�หรับ ISH ก็แบ่งระดับความรุนแรง
เหมือนกันโดยใช้แต่ SBP

จะเห็นได้ว่า การดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงจึงมิใช่เพียงการใช้ยา แต่จำ�เป็นต้องใช้การควบคุม
ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค โดยการ
18
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ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมทัง้ การดูแล
อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะทำ�
ให้เกิดความพิการและเสียชีวติ โดยอาศัย การเพิม่ ศักยภาพ
ในการจัดการตนเอง เช่น การรับรู้ระดับความดันโลหิตของ
ตนเอง ปัจจัยเสีย่ ง และภาวะแทรกซ้อนของโรคอย่างถูกต้อง
การปรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการ
รับประทานอาหาร งดอาหาร หวาน มัน เค็ม และหมั่นออก
กำ�ลังกาย โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน ผู้นำ�
และเจ้ า หน้ า ที่ สุ ข ภาพ จึ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ ม าช่ ว ยเติ ม เต็ ม
ช่ อ งว่ า งในการทำ � งานดู แ ลรั ก ษากลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคความดั น
โลหิตสูงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริบทและสภาพปัญหา
ของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่บทเรียน

บริบทของพื้นที่บทเรียนการทำ�งานระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้ง 5 แห่ง ได้
สะท้ อ นภาพปั ญ หาของกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง
อย่างชัดเจนว่า เป็นการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังที่มีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมของชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งการกิน การอยู่ และการออกกำ�ลังกายที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่า
การบริการสุขภาพภาครัฐได้มีนโยบายเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่
สุขภาพค้นหาและคัดกรองกลุม่ เสีย่ งเพือ่ เข้าสูร่ ะบบการรักษา
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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ก็ไม่สามารถป้องกันควบคุมและลดภาวะแทรกซ้อนของโรค
ได้ เนื่องจากประชาชนไม่ตระหนักและไม่เห็นความสำ�คัญ
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง จำ�นวนกลุ่มเสี่ยง
และกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงในพืน้ ทีจ่ งึ มีแนวโน้มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องดังเสียงสะท้อนจากพื้นที่
“...เมือ่ ก่อนบ้านเรากินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพืน้ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ปัจจุบันการกินอาหารเปลี่ยนไป
กินข้าวนอกบ้าน เที่ยง เย็นไปโลตัส แม้แต่เด็กๆ ก็ต่อรอง
หากให้ทำ�อะไรก็ต้องพาไปโลตัส...อาหารในงานนูหรี (งาน
บุญ) ของ ต.ควนโดน จะเป็นเครื่องแกงเน้นมันและของหวาน ไม่นิยมเลี้ยงอาหารที่เป็นผัก ที่เป็นๆ กันนิ คุมโรค
ยาก เพราะบ้านเรานูหรีมนั มาก เดีย๋ วนีค้ นบ้านเราเป็นความดันมากขึน้ บางคนเป็นและเสีย่ งแต่ยงั ว่าไม่พรือ เพราะอยูไ่ ด้
ทำ�งานได้ ไม่เห็นเป็นไรที...”
ธิดา เหมือนพะวงศ์, รพ.สต.ควนโดน
“...การกินของคนในบ้านเราชอบกินน้ำ�บูดู ปลาเค็ม
เป็นอาหารหลักที่ขาดไม่ได้ ต้องมีทุกมื้ออาหาร ถ้าไม่มี
ชาวบ้านบอกว่ากินข้าวได้น้อยไม่อร่อย ชอบกินขนมหวาน
ผลไม้รสหวาน ไม่ชอบกินผัก ไม่ค่อยออกกำ�ลังกาย หลังกิน
ข้าวเสร็จต้องนอนเอนกายก่อน กลุ่มผู้ป่วยพยายามปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ยังทำ�ไม่ได้...”
ภารดี วงศ์ฐานรัฐ, รพ.หนองจิก
20
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“...กลุม่ เสีย่ งบางคนไม่เข้าใจ ไม่เห็นความสำ�คัญของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...”
สุวรรณี คานยู, รพ.เทพา
“...สภาพปัญหาความทุกข์ของกลุ่มผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงและกลุ่มผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเป็นปัญหาที่
เรือ้ รังและรบกวนการดำ�รงชีวติ ของผูป้ ว่ ยอย่างมาก และการ
ช่วยเหลือต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในชุมชน เพือ่
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป่ ว ยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ผู้ป่วยมีความลำ�บากในการกินอาหารและยา เพราะต้องกิน
ยาทุกวัน จึงไม่อยากกินยา...”
ซาการียา สาหลี, รพ.เทพา
“...คนไข้เนี่ย ไตวายระยะสุดท้ายแล้ว ต้องฟอกไต
ล้างไต และพบว่าที่บ้านไม่สามารถสร้างห้องล้างไตได้ ด้วย
ข้อจำ�กัดหลายอย่าง ทีมจึงต้องระดมทุนโดยการเรีย่ ไรเงินจาก
ผู้มีจิตศรัทธาจึงสร้างห้องล้างไตสำ�เร็จ...”
สุดา ขำ�นุรักษ์, รพ.กงหรา
จะเห็นได้ว่า สภาพปัญหาของการดูแลรักษากลุ่ม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของพื้นที่บทเรียน 5 แห่ง มีพื้น
ฐานมาจากวัฒนธรรมการกินอาหารและการใช้ชีวิตของ
คนในพื้นที่ คือ การกินอาหารเค็ม ได้แก่ น้ำ�บูดูและปลาเค็ม
และกินของหวาน เช่น ชอบกินน้ำ�ชาในยามเช้าและบ่าย ทั้ง
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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ในครอบครัวและในงานเลีย้ งของชุมชน นอกจากนีย้ งั ไม่ชอบ
ออกกำ�ลังกาย ส่วนบริบทเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิต
และการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอที่แตกต่างกัน พบ
ว่า พื้นที่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี
ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและบางพื้นที่มี
ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 100% การทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอที่สอดคล้องกับการปฏิบัติศาสนกิจและ
หลักคำ�สอนทางศาสนาช่วยทำ�ให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุ ข ภาพของกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในพื้ น ที่ ไ ด้
เป็นอย่างดี
จากสภาพปั ญ หาของการดู แ ลรั ก ษากลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
โรคความดันโลหิตสูงที่เจ้าหน้าที่สุขภาพและคนในชุมชน
ต้องเผชิญ ทำ�ให้เจ้าหน้าที่สุขภาพจำ�เป็นต้องค้นหาวิธีการ
ใหม่ เพื่ อ นำ � มาใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการทำ � งานดู แ ลกลุ่ ม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระดับชุมชน การได้เรียนรู้
กระบวนการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (DHS) จึงเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการตอบโจทย์การทำ�งานสุขภาพระดับ
อำ�เภอของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดี
เนื่ อ งจากการใช้ ก ระบวนการทำ � งานระบบสุ ข ภาพระดั บ
อำ�เภอทำ�ให้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นประเด็น
ร่ ว มที่ ค นในชุ ม ชนหั น มาช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาของ
ระบบสุขภาพในพืน้ ทีใ่ นทุกมิติ ส่งผลให้กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ผูป้ ว่ ย
และกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างชัดเจน
22

ถอดบทเรียน DHS South

เป้าหมายการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

แม้การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอของแต่ละ
พื้ น ที่ จ ะแตกต่ า งกั น ตามบริ บ ทและบทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ภายใต้แนวคิดของ
การทำ � งานระบบสุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอพบว่ า ทุ ก พื้ น ที่ มี
เป้าหมายการดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกัน คือ
“ต้องการให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และ
ครอบครัวผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถดูแลหรือ
พึ่งตนเองได้ และเกิดชุมชนเอื้ออาทร ดูแลซึ่งกันและกัน
รวมทั้งไม่ทอดทิ้งกันทั้งยามปกติและยามวิกฤต”
บทเรียนการขับเคลือ่ นการทำ�งานโรคความดันโลหิต
สูงใน 5 พื้นที่ มีจุดเริ่มและการก้าวย่างที่แตกต่างกันไปตาม
บริบททางสังคม วัฒนธรรม ทุนทางสังคมของแต่ละพื้นที่

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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จุดเริ่มต้น : ก้าวย่างระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่
1. อำ�เภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

มีจุดเริ่มต้นจากพยาบาลวิชาชีพที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลกงหรา คือ
คุณสุดา ขำ�นุรักษ์ มีแนวคิดที่ต้องการทำ�งานเชิงรุก โดยคืน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสู่ชุมชน แต่เมื่อคืนผู้ป่วยสู่ชุมชนคนแล้ว
คนเล่าก็เกิดคำ�ถาม “เอ๊ะ!” ขึ้นมาว่า
“...ทำ � ไมยั ง มี ผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง เพิ่ ม ขึ้ น
ทุกปี ทำ�ไมผู้ป่วยจึงขาดยา? แล้วทำ�ไมผู้ป่วยโรคหัวใจขาด
เลื อ ดและผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองยั ง สู ง ? เพื่ อ ค้ น หา
คำ�ตอบ จึงได้ทำ�การย้อนรอยการดูแลรักษาโรคความดัน
โลหิตสูง 5 ปียอ้ นหลัง พบว่า อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองและโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจรายใหม่ ม าจากกลุ่ ม ปกติ
กลุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยเฉพาะในประชาชนที่สูบ
บุหรีแ่ ละอ้วนลงพุง จึงเกิดคำ�ถามมากมายในใจของคนทำ�งาน
โรคเรื้อรัง...”
สุดา ขำ�นุรักษ์, รพ.กงหรา
ก้าวย่างการขับเคลือ่ นการทำ�งานระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของอำ�เภอกงหรา
จึงเกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ
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ก้าวย่างแรก : ช่วงปีแห่งการบุกเบิก (พ.ศ.25472550) เริ่ ม เมื่ อ พ.ศ. 2547 ที ม งานของกลุ่ ม งานเวชฯ
รพ.กงหรา ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
โรคความดันโลหิตสูงและความต้องการการบริการสุขภาพ
ของผู้ป่วย ทำ�ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ สิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตชุมชน อาชีพ รายได้ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจน
ความเชื่อ แล้วคืนข้อมูลการศึกษาชุมชนให้ รพ.สต. รวมทั้ง
ร่วมกันเยี่ยมผู้ป่วยรายครัวเรือนในโครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ
สิ่งที่ค้นพบคือ การที่ไม่ไปรับยาตามนัด สาเหตุเพราะลูก
หลานไม่วา่ งไปส่ง บางรายก็คดิ ว่าตนเองหายแล้ว และผูป้ ว่ ย
ต้องการไปรับบริการที่ รพ.สต. ทำ�ให้ รพ.สต.เห็นความสำ�คัญ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สิ่งสำ�คัญที่ทีม
งานได้เรียนรู้ในช่วงนี้ คือ บริบททางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และความเชือ่ ของคนในชุมชนล้วนส่งผลต่อการดำ�เนิน
งานป้องกันและควบคุมโรคทั้งสิ้น และสิ่งที่ดีที่สุดในการ
ทำ�งานโรคความดันโลหิตสูง คือ การพัฒนาคุณภาพของทีม
ก้าวย่างที่ 2 : ช่วงปีในการเกิดทีมสุขภาพโรค
เรื้อรัง (พ.ศ.2551-2556) เริ่มที่คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอำ�เภอ (คป.สอ.) มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอด
เลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ) จึงมีการส่งพยาบาลวิชาชีพ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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ไปอบรมเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน และให้กลับไปประจำ�
ที่ รพ.สต. โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เกิดภาคีเครือข่ายที่
เชื่อมโยงการดูแลแบบไร้รอยต่อ มีระบบที่เอื้อต่อการเข้าถึง
การเติมเต็มความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย การติดตาม
ประเมิ น ผล และการทบทวนเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง งานอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ได้ทมี งานที่ “รัดดวง” เหมือนกัน หรือมีแนวคิด
ในการทำ�งานไปในทางเดียวกัน
ก้าวย่างที่ 3 : ช่วงปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของการ
ทำ�งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (พ.ศ. 2556-2558) สู่การดำ�เนิน
งานภายใต้แนวคิดการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
(DHS) เกิดจากคุณสุดาได้รบั มอบหมายให้ท�ำ หน้าที่ “ผูจ้ ดั การ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำ�เภอ” และบุคลิกภาพที่มีความ
มุ่งมั่น ความทุ่มเทในงาน และความมั่นใจในความรู้ทาง
วิชาการ เนื่องจากจบหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาล 4 เดือน
ในสาขาการทำ�งานผู้ป่วยรายกรณีโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิต รุ่นสภาการพยาบาล ทำ�ให้มีการปรับกระบวนการ
ทำ�งานใหม่จากการเป็นผูด้ แู ลและทำ�งานทุกอย่างด้วยตนเอง
มาเป็นผู้สนับสนุนและพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ป่วย ชุมชน และเครือข่าย ได้มีการคิดวิเคราะห์ และดูแลสุขภาพตนเองเป็นหลัก
สิ่งที่ทีมงานเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอของอำ�เภอ
กงหราได้เรียนรู้ คือ การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
(DHS) ไม่ใช่การทำ�งานตามกรอบเพื่อตอบตัวชี้วัด แต่เป็น
การทำ�งานทีเ่ ริม่ จากการค้นหาเหตุปจั จัยทีแ่ ท้จริงของปัญหา
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และทำ�ให้เครือข่ายเห็นภาพของปัญหาชัดเจน โดยต้องส่งต่อ
ข้อมูลให้เครือข่ายได้รับรู้ ตั้งแต่ร่วมกันลงไปสัมผัสความจริง
ในพืน้ ที่ แล้วนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ� ตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน/แต่ละหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหา
ตามเหตุปจั จัย โดยต้องหาทีมงานทีเ่ ป็นคนทำ�งานเหมือนกัน
คือ “โรครัดดวงเดียวกัน” กล่าวคือ เป็นกลุ่มคนที่มีความ
มุ่งมั่นสูง มีอุดมการณ์ ทำ�งานด้วยหัวใจ คิดนอกกรอบ ไม่
ยึดติด เป็นผู้ฟังที่ดี ประสานงานเก่ง ทำ�ตัวเป็นแบบอย่าง ไม่
เป็นน้ำ�เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งจากผู้ป่วย
ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย มีการปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาจะเกิดผลดี
ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องและมีความรู้สึกว่าทุกคนมีแต่ได้กับได้
คือ ได้ทั้งผลงาน ความชื่นใจ ความสุข กำ�ลังใจ และความ
ภาคภูมิใจ รวมทั้งการเห็นคุณค่าในตนเอง
2. อำ�เภอเทพา จังหวัดสงขลา

แรงบั น ดาลใจที่ ผ ลั ก ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงการ
ทำ�งานการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ
คุณสุวรรณี คานยู ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ (Primary Care Unit - PCU) ของ
รพ.เทพา คือ มีผู้ป่วยรายหนึ่งเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน
ทางไตซึ่งไม่สมควรตาย คุณสุวรรณีจึงต้องการดูแลให้ผู้ป่วย
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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กลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2557 มีการนำ�แนวคิด
การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอเข้ามาสู่พื้นที่ การก้าว
ย่างการทำ�งานระบบสุขภาพอำ�เภอในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคความดัน
โลหิตสูงจึงเริ่มขึ้น ณ หมู่ที่ 3 ตำ�บลเทพา อำ�เภอเทพา
เมื่อคุณสุวรรณีศึกษาสถานการณ์ของโรคเบาหวาน
ความดันโลหิต 3 ปีย้อนหลังและจัดเวทีการคืนข้อมูลให้
หมู่บ้าน โดยมีผู้นำ�ศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) กลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง กลุ่มสัจจะหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ข้าราชการ
บำ�นาญ และชาวบ้านทีส่ นใจเข้าร่วมในเวที และได้รว่ มกันคิด
วิเคราะห์และระดมสมอง เพื่อจัดการปัญหาเบาหวานและ
ความดันโลหิตในหมูบ่ า้ น ผลสรุปจากเวทีท�ำ ให้เกิด โครงการ
ชาวพรุหมาก เกาะครกร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงขึน้ นับเป็นการเริม่ ต้นการทำ�งานระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอของ อ.เทพา จ.สงขลา
สิง่ ทีท่ มี งานเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอของ อ.เทพา
ได้เรียนรู้ คือ การใช้กระบวนการการทำ�งานระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอ และแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping - OM)
มาช่วยในการแก้ปัญหาของเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอเทพา
ทำ�ให้การดำ�เนินงานสุขภาพในพื้นที่เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประสบผลสำ�เร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
กระบวนการ DHS ยังทำ�ให้ชุมชนค้นพบศักยภาพของคนใน
ชุมชนซึง่ อาจมีบทบาทแตกต่างกัน แต่สามารถร่วมกันทำ�งาน
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เพื่อชุมชนและทำ�ให้เกิดพลังความร่วมมือร่วมใจของคนใน
ชุมชนอย่างมาก
3. อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จุดเริม่ ทีค่ ณ
ุ ภารดี วงศ์ฐารัฐ ซึง่ เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ในกลุ่มเวชกรรมสังคม รพ.หนองจิก และรับผิดชอบงาน
บริการระดับปฐมภูมิ เกิดคำ�ถามว่า จะทำ�อย่างไรให้คนใน
ต.ตุยง มีสุขภาพดีสามารถดูแลตนเองได้ โดยที่คนในชุมชน
เห็นความสำ�คัญ มีความตระหนัก ช่วยกันดูแลอย่างมีส่วน
ร่วม และยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ฝืนความรู้สึกและ
ไม่ได้ถูกบังคับ เพราะผลจากการคัดกรองประชากรกลุ่มอายุ
35 ปีขึ้นไปให้ได้ตามเป้าหมาย 90% ตามตัวชี้วัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยให้ความรู้ในเรื่อง
3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำ�ลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่ม
สุรา) ผลที่ได้คือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมไม่ใช่คนที่ต้องการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ คนที่ ผ่ า นอบรมก็ ไ ม่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มป่วยที่ขาดยา
ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตและเบาหวานได้ กลุม่ เสีย่ ง
ก็ยังใช้พฤติกรรมเหมือนเดิม ทำ�ให้คุณภารดีนำ�คำ�ถามไป
ปรึกษาหัวหน้างานและได้คำ�แนะนำ�ให้นำ�กระบวนการ DHS
มาใช้
เมื่อ พ.ศ. 2558 คุณภารดี ขับเคลื่อนงานระบบ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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สุขภาพระดับอำ�เภอที่หมู่บ้านเล็กๆ ของตำ�บลตุยง คือ หมู่
5 บ้านแฉงแหวง เนื่องจากมีพื้นที่ไม่มาก เป็นที่ราบลุ่มน้ำ� 
มีประชากรทั้งหมด 511 คน นับถือศาสนาอิสลาม 100%
มีกลุ่มที่อายุ 35 ปีขึ้นไป 137 คน และที่มีอยู่จริงในหมู่ 5
เพียง 110 คน เนื่องจากชาวบ้านวัยทำ�งานส่วนใหญ่จะไป
รับจ้างทำ�งานนอกพื้นที่ เช่น เดินทางไปทำ�งานที่ประเทศ
มาเลเซีย และจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในช่วงเทศกาล
รายอ หรือมาเยีย่ มพ่อแม่พนี่ อ้ งเป็นครัง้ คราว คนทีอ่ ยูใ่ นพืน้
ที่จริงๆ จึงเป็นวัยสูงอายุและวัยเด็ก วัฒนธรรมการกินอยู่
ของชาวบ้านชอบกินน้�ำ บูดู ปลาเค็มเป็นอาหารหลัก ของว่าง
คือขนมหวาน ผลไม้รสหวาน ไม่ชอบกินผัก ไม่ค่อยออกกำ�ลังกาย หลังกินข้าวเสร็จต้องนอนยืดเอนกายก่อน ซึ่งเป็น
สิง่ ทีท่ �ำ มาเนิน่ นาน แต่บา้ นแฉงแหวงมีทนุ ทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
คือ ผู้นำ�ที่เข้มแข็ง อสม.ที่เข้าถึงชาวบ้านอย่างจริงใจและ
ชาวบ้านรักใคร่ช่วยเหลือกันและกัน ทำ�ให้คุณภารดีตัดสินใจ
เริ่มทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอที่นี่
สิ่งที่ทีมงานเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอของ ต.ตุยง
อ.หนองจิก ได้เรียนรู้ คือ กระบวนการ DHS เป็นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสุขภาพของคนใน
ชุมชนเอง โดยคำ�นึงถึงบริบทวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่
สุขภาพต้องปรับบทบาทเป็นผูช้ ว่ ยกระตุน้ เตือนให้ผปู้ ว่ ยและ
ชุมชนปรับและเปลีย่ น ทำ�ให้ชมุ ชนเริม่ คิดเองทำ�เอง ตระหนัก
และรักสุขภาพของตนเองและชุมชน
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4. ตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จุดเริม่ เมือ่ ปี 2554-2556 คุณปาริชาติ แก้วทองประคำ� 
และทีมงาน เป็นทีมเจ้าหน้าที่สุขภาพใน รพ.สต.ยาบี ได้
พัฒนารูปแบบการลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน
ไทยพุทธโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนได้สำ�เร็จ จึงเกิด
แนวคิดนำ�บทเรียนดังกล่าวมาขยายผลให้เหมาะสมกับบริบท
ไทยมุสลิม คือ หมู่ที่ 4 ตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก
การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอในกลุ่มผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงของ ต.ยาบี จึงเริ่มโดยคุณปาริชาติ
ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ รพ.สต.ยาบี และภาคีเครือข่าย ได้แก่
อสม. ผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ศาสนา ตัวแทนผู้ป่วยต้นแบบ (ผู้ป่วย
ที่ แ พทย์ สั่ ง หยุ ด ยาเบาหวาน) บั ณ ฑิ ต อาสา เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข กรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกันศึกษาบริบทของ
ชุ ม ชนและปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ ใ หญ่ ใ นพื้ น ที่ โดยจั ด เวที
แลกเปลี่ ย นเพื่ อ ค้ น หาความต้ อ งการและความรู้ สึ ก ของ
ชาวบ้านหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการจัดเวทีทำ�ให้ทราบ
ปัญหาการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ
ผู้ป่วยสูงอายุไม่สะดวกในการไปรับยาที่โรงพยาบาลชุมชน
มีความเครียด เบื่อที่จะต้องกินยา จึงมีข้อตกลงในที่ประชุม
ให้ มี ก ารออกหน่ ว ยบริ ก ารเชิ ง รุ ก และใช้ ก ระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการดำ�เนินงาน
สิ่งที่ทีมงานเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอของ ต.ยาบี
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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อ.หนองจิก ได้เรียนรู้ คือ การใช้กระบวนการ DHS เป็นการ
ทำ�งานที่มีชุมชนเป็นฐาน มีทีมงานที่ประกอบด้วยทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผน
และปฏิบัติตามแผน ติดตามประสานงานร่วมกันเป็นระบบ
ซึ่งทีมพื้นที่หรือชุมชนต้องคิดวางแผน และพัฒนาแนวทาง
ขึ้นมาเอง และร่วมกันพัฒนางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทำ�งาน ลองผิดลองถูกร่วมกัน เพื่อให้เกิดการจัดบริการ
ที่ตรงความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่าง
แท้จริง รวมทั้งต้องมีการให้คุณค่าและยกย่องกระบวนการ
ทำ�งานทีด่ ี พืน้ ทีด่ ๆ
ี ต้นแบบดีๆ นำ�มาเรียนรูส้ กู่ ารพัฒนาและ
ต่อยอดร่วมกัน สุดท้ายชุมชนจะพึงพอใจในการดูแลหรือ
ระบบริการสุขภาพทีไ่ ด้รบั และนำ�ไปสูก่ ารดูแลสุขภาพตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
5. อำ�เภอควนโดน จังหวัดสตูล

เป็ น พื้ น ที่ ท่ี โ ดดเด่ น ด้ า นการทำ � งานสุ ข ภาวะเป็ น
ทุนเดิม เพราะเป็นพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมทีน่ �ำ ร่องการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายต่างๆ ทัง้ ระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด และระดับ
เขต และมีการดำ�เนินงานตำ�บลจัดการสุขภาพได้เป็นอย่างดี
ได้รบั การคัดเลือกเป็นตำ�บลต้นแบบ และมีการถอดบทเรียน
ในพื้นที่ทำ�ให้เห็นกระบวนการทำ�งานโดยภาพรวมที่ชัดเจน
เรียกว่า ควนโดนโมเดล (Khuandon Model) ซึง่ ถือเป็นทุนที่
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สำ�คัญที่ช่วยเสริมการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอได้
เป็นอย่างดี
คุณธิดา เหมือนพะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ของ รพ.สต.
ควนโดน เล่าว่า การก้าวย่างของการขับเคลื่อนการทำ�งาน
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2558 ต.ควนโดน
มีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน 9 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้จัดเวทีคืนข้อมูลแก่ผู้นำ�
ชุมชนเพื่อร่วมคิดและหาแนวทางการแก้ปัญหาและได้มติ
เลือกประเด็นโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นปัญหาสุขภาพ
ระดับตำ�บลทีต่ อ้ งร่วมมือกันแก้ไข สิง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้เจ้าหน้าที่
มีก�ำ ลังใจในการทำ�งานตามบทบาทภารกิจของตนเองได้ดี คือ
การมีทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่ มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ชุมชนที่น่ารัก และ อสม. จิตอาสาที่ให้ความ
สำ�คัญกับงานสุขภาพ และทุกภาคีถือว่างานสุขภาพเป็น
หน้าที่ที่ต้องทำ�ร่วมกัน
สิ่ ง ที่ ที ม งานเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ อ.ควนโดน ได้
เรียนรู้ คือ กระบวนการ DHS เป็นกระบวนการธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ ซึ่งส่งผลถึงมิติการ
รักษาคนทั้งคน ไม่ใช่เพียงรักษาโรค และเป็นวิถีที่นำ�ไปสู่การ
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า อันเกิดจากความเข้าใจวิถีชุมชนอย่าง
แท้จริง อาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และผู้ที่เป็น
เจ้ า ของสุ ข ภาพเป็ น ต้ น ทางของพลั ง สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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วิธีการขับเคลื่อนและผลลัพธ์การทำ�งาน
กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของพื้นที่
1. อำ�เภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เริ่ ม จากการค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาร่ ว มกั บ ภาคี
เครือข่าย นำ�ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ไปแลกเปลีย่ นในทีป่ ระชุมคณะกรรมการโรคเรื้อรัง (Non-communicable disease board NCD Board) ทีป่ ระชุม คปสอ. ทีป่ ระชุมกองทุนสุขภาพตำ�บล
เวทีประชาคมหมู่บ้าน ที่ประชุม อสม. ที่ประชุมการทำ�ข้อ
ตกลงร่วมกันระดับอำ�เภอ (Memorandum of Understanding:
MOU) โดยมีนายอำ�เภอเป็นประธาน และมีการพูดคุยกันเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเพือ่ หาแนวทางการแก้ปญ
ั หาร่วม
กัน โดยให้ “ชุมชนเป็นคนเดินเรื่อง” ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงและกองเชียร์
กิ จ กรรมการทำ � งานเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารสำ � รวจกลุ่ ม
เป้าหมาย ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มคี ณ
ุ ภาพ โดยยึดฐานข้อมูล
จากการสำ�รวจให้เป็นปัจจุบัน จัดทำ�ทะเบียนแยกให้เห็น
ชัดเจนเป็นรายหมู่บ้านและราย อสม. โดยเฉพาะกลุ่มที่
ไม่ เ คยผ่ า นการคั ด กรองมาก่ อ น ชุ ม ชนดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ประเมินและคัดกรองโรค DM/HT แบบบูรณาการกับการ
คัดกรองความเสี่ยงอื่นๆ เช่น คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอด
เลือด (Cardiovascular Disease Risk - CVD Risk) คัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า คัดกรองช่องปาก คัดกรองมะเร็งเต้านม คัด34
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กรองมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น สรุปผลการคัดกรองแยก
ทะเบียนเป็น 3 กลุ่ม และกลุ่มที่ยังไม่มาคัดกรองจะส่งต่อ
รายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. หลังจากนั้น อสม. จะลง
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่บ้านเป็นรายครัวเรือน ในกรณีที่
กลุม่ เป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือ ผูใ้ หญ่บา้ นจะเป็นผูป้ ระสาน
และจัดการให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการคัดกรอง
กระบวนการการทำ � งานโรคความดั น โลหิ ต สู ง
แบ่งเป็นรายกลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อน และพ้นภาวะวิกฤติแล้ว โดยมีการทำ�งาน
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มเสี่ยงสูง ที่มารับการบริการคัดกรองในชุมชน
หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จะมีการคัดกรองซ้ำ�ที่ รพ.สต.
ในวันรุ่งขึ้น ถ้ายังเสี่ยงสูงในระดับที่ 3 จะส่งต่อ รพ. ทันที
ในวันนัน้ กรณีความดันโลหิตยังเสี่ยงสูงอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2
ก็จะให้ทำ�การติดตามระดับความดันโลหิตด้วยตนเอง (SelfMonitoring Blood Pressure - SBPM) ที่ รพ.สต. 1 สัปดาห์
หากระดับความดันโลหิตยังมากกว่าหรือเท่ากับ 160/100 –
179/109 มิลลิเมตรปรอท ก็จะส่งต่อ รพ.กงหรา เพื่อตรวจ
ประเมินและวินิจฉัย
กรณีที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ 1 ให้ทำ�  SBPM
2 สั ป ดาห์ ถ้ า ระดั บ ความโลหิ ต ยั ง มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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140/90–159/99 มิลลิเมตรปรอท ให้ยาลดความดันที่ รพ.สต.
ตามแนวทาง 2 สัปดาห์และส่งต่อ รพ. เพื่อตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนประจำ�ปีและขึ้นทะเบียนรายใหม่
ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้มีข้อตกลงใน
การส่งต่อ รพ.กงหรา ด้วยใบส่งตัวร่วมกับใช้ไลน์กลุ่ม (Line
application) และมีการพัฒนาและปรับระบบการบริการที่
สำ�คัญ ได้แก่
1) ระบบบริการที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ โดย
เปิดคลินิกกลุ่มเสี่ยงสูงแยกออกจาก OPD และ
ให้บริการแบบ one stop service กลุ่มที่แพทย์
วินิจฉัยจะนัด 2 สัปดาห์เพื่อตรวจคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนตามมาตรฐาน ส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต.
ทราบโดยแนบใบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องไป
กับผู้ป่วยและส่งข้อมูลทางไลน์กลุ่มในช่วงบ่าย
ของทุกวันที่มี case และสรุปส่งเป็นเอกสารทุก
เดือน จัดทำ�ทะเบียนกลุม่ เสีย่ งสูงไว้ก�ำ กับติดตาม
และส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต. ทราบ
2) ระบบติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองทีบ่ า้ น
(Self-Monitoring Blood Pressure - SMBP)
ในกลุ่ ม เสี่ ย งสู ง ที่ แ พทย์ ยั ง ไม่ วิ นิ จ ฉั ย และนั ด
ติดตาม 2 สัปดาห์ที่ รพ.สต เพื่อประเมินซ้ำ�และ
จะส่งต่อ รพ.กงหรา หากยังเสี่ยงสูง ถ้าประเมิน
แล้วไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ก็จะนำ�ข้อมูลเข้าฐาน
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงของ รพ.สต. เพื่อเข้าระบบการ
36
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ติดตามต่อเนื่อง
3) ระบบเฝ้าระวัง โดยสร้างกลไกในการประกบติด
ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และกลับมาในช่วง
เทศกาล ให้ อสม. วัดความดันโลหิตที่บ้าน โดย
อปท. จัดซือ้ เครือ่ งวัดความดันไว้ประจำ�ทีห่ มูบ่ า้ น
หมู่บ้านละ 13 เครื่อง และมอบหมายให้ อสม.
แต่ละหมูบ่ า้ นเป็นผูบ้ ริหารจัดการ กลุม่ สงสัยเป็น
โรคที่ อสม. และ รพ.สต. ส่งต่อแล้วไม่ไป จะลง
เจาะเลือดเพื่อหาค่า HbA1c ที่บ้าน และแจ้งผล
ทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งนัดให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์
ในวันรุ่งขึ้น
ผู้ป่วยรายใหม่ เน้นการควบคุมโรคตั้งแต่เริ่มป่วย
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว โดยมีการดูแลเป็นราย
บุคคล ค้นหาสิ่งที่ผู้ป่วยทำ�ได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมากระตุ้น
และเชียร์ให้ผู้ป่วยทำ�ต่อ พร้อมทั้งให้บันทึกอาหาร กิจกรรม
ประจำ�วัน เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้เรียนรู้และตัดสินใจ
ในการทำ�กิจกรรมต่อ โดยผู้ป่วยจะมีการติดตามระดับความ
ดันโลหิตและระดับน้ำ�ตาลด้วยตนเองที่บ้าน
นอกจากนีม้ กี ารคืนข้อมูลผลการตรวจคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนประจำ�ปีเพือ่ ให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจในการ
ดูแลตัวเองที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสริมแรงให้ผู้ป่วยและญาติ
โดยระบุสาเหตุของปัญหาทีต่ อ้ งปรับปรุงเพิม่ เติม ซึง่ ต้องเริม่
จากปั ญ หาที่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ง่ า ยและสอดคล้ อ ง
กับวิถีชีวิต
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยรายเก่ า มี ก ารจั ด ทำ � แผนร่ ว มกั บ
เครือข่าย รพ.สต. อสม. และ รพ.พัทลุง เพื่อให้บริการตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจำ�ปีในช่วงเดือนตุลาคม-เดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยการออกบริการคลินิกเคลื่อนที่เป็น
ราย รพ.สต. กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมารับการตรวจคัดกรอง
ได้ พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำ�บัดจะลงให้บริการ
ตรวจคัดกรองที่บ้านและรวบรวมผลการตรวจคัดกรองเป็น
รายบุคคล เพือ่ ให้ทมี สหสาขาวิชาชีพพร้อมพยาบาลผูจ้ ดั การ
รายกรณีโรคเรื้อรัง (Nurse Case Manager - NCM) ลงไป
บอกผลการตรวจเลื อ ดและปรั บ แผนการดู แ ลรั ก ษาเป็ น
รายบุคคล หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเกินเกณฑ์จะส่งให้
รพ.กงหรา ดูแลต่อ พร้อมทั้งมีการติดตามผลซ้ำ�ในผู้ป่วยที่
ผลการตรวจคัดกรองผิดปกติเพื่อวินิจฉัยและรักษา
กรณีเกินศักยภาพของ รพช. จะส่งต่อพบแพทย์
เฉพาะทางที่ รพ.พัทลุง ตามแนวทางที่กำ�หนด นอกจากนี้ยัง
เพิ่มระบบการเข้าถึงบริการในกลุ่มขาดนัด โดยจัดให้มีคลินิก
บริการทุกวัน กรณีที่มีความจำ�เป็นให้มาก่อนนัด โดยญาติ
ผู้ป่วยหรือ อสม. สามารถวัดความดันโลหิต ตรวจระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด พร้อมซักประวัติ และนำ�ผลมารับยาแทนใน
กลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการที่ต้องดูแล และ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
กลุม่ ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนและพ้นระยะวิกฤต แพทย์
จะส่งกลับให้ดูแลต่อเนื่องที่บ้านและติดตามเยี่ยม รวมทั้ง
การประเมินความจำ�เป็นในการดูแลต่อโดยทีมหมอครอบครัว
38
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ระดับอำ�เภอและระดับตำ�บล และมีการปรับระบบการบริการ
ใหม่เป็น “ระบบการดูแลแบบมีส่วนร่วม” โดยมีทีมงาน
ลงไปค้นหาเหตุปจั จัยของผูป้ ว่ ยแต่ละรายทีต่ อ้ งเข้าถึงบริการ
ตามความจำ�เป็นเพือ่ ลดภาวะแทรกซ้อน พิการ และเสียชีวติ
ก่อนเวลาอันควร รพ.กงหรา สรุปผลการเยี่ยมโดยมีการระบุ
เหตุปัจจัยหรือปัญหาที่ต้องจัดการตามความจำ�เป็นเฉพาะ
ราย เพื่อส่งข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต.
อปท. นายอำ�เภอ ผู้นำ�ชุมชน ทหาร ช.พัน 402 เป็นต้น และ
ภาคีเครือข่ายได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันว่า ทุกฝ่ายควรมาร่วมดูแล
ผู้ป่วยด้วยกันตามบทบาทของแต่ละเครือข่าย โดยการจัดทำ�
แผนช่วยเหลือตามความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยไม่มีห้องล้างไต
อปท. ช่วยเหลือวัสดุในการก่อสร้างและให้ช่างของ อปท.
ออกแบบ นายอำ�เภอสนับสนุนงบประมาณสมทบ ทหาร
สมทบทั้งงบประมาณและช่วยแรงงานในการก่อสร้าง ผู้ใหญ่
บ้านชุมชนร่วมช่วยแรงในการก่อสร้าง รพ. และ รพ.สต. คอย
ดูแลในเรือ่ งมาตรฐานของห้องเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ เป็นต้น
การทำ�งานโรคความดันโลหิตสูงในระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอต้องพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการที่ไม่ซับซ้อน
โดยมีทีมหมอครอบครัวลงไปจ่ายยาโรคเรื้อรังในชุมชน มี
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการดำ � เนิ น
กิจกรรม และให้คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของสุขภาพเป็นคน
แก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนด้วยกันเอง ส่วนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข คอยเป็ น พี่ เ ลี้ ย งและสนั บ สนุ น ความรู้ ท าง
ด้านวิชาการ (ชง เชียร์ และแชร์) ตลอดจนถึงทักษะที่จำ�เป็น
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน อ.กงหรา ซึ่งคุณสุดาให้แง่คิดในการ
ทำ�งานไว้ว่า “การทำ�งานตามกรอบ อาจไม่ใช่คำ�ตอบ
เสมอไป” และ “DHS เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ที่
ไม่ได้ทำ�เพื่อตัวชี้วัด” แต่ทำ�เพื่อแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัย
ที่แท้จริง โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและส่งผลให้
ทุกคนมีความสุขจากการทำ�งาน
ผลลัพธ์การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ อ.กงหรา ทำ�
ให้ ก ระบวนการทำ � งานโรคความดั น โลหิ ต สู ง เปลี่ ย นจาก
“กระบวนการส่งต่อสูก่ ารทำ�งานแบบมีสว่ นร่วม” โดยมีทมี
หมอครอบครัว ซึ่งนำ�โดยนายอำ�เภอกงหรา นายก อปท.
แกนนำ�ชุมชน ทีมสหสาขาวิชาชีพ ฯลฯ ได้มีการติดตาม
เยี่ยมบ้านของกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำ�นวน 27 ราย
แยกเป็น ติดบ้านจำ�นวน 24 ราย ติดเตียงจำ�นวน 3 ราย
ภายหลังการเยี่ยมบ้านเสร็จจะมีการประชุมสรุปประเด็น
ปัญหา ซึ่งปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่ คือ ไม่มีผู้ดูแล ผู้ดูแล
มีทักษะไม่เพียงพอ และสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมและไม่
เอื้อต่อการฟื้นฟู ดังนั้น เพื่อวางแผนการดูแลและช่วยเหลือ
จึงจัดให้มีการอบรมผู้ดูแล (Caregiver) จำ�นวน 7 คน โดย
แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 4 รายต่อผู้ดูแล 1 คน และให้ทีมหมอ
ครอบครั ว เป็ น พี่ เ ลี้ ย งหลั ง การดู แ ล 2 เดื อ น พบว่ า จาก
ผู้สูงอายุติดบ้านจำ�นวน 24 รายสามารถไปอยู่ในสังคมได้
ทั้ง 24 ราย จากผู้สูงอายุติดเตียง 3 รายสามารถไปอยู่
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ในสังคมได้ 1 ราย และพัฒนาไปเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน 1 ราย
และยังคงเป็นผู้สูงอายุติดเตียงอยู่อีก 1 ราย แต่สามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองในการทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น ได้ และเพื่ อ
ความยัง่ ยืน อปท. จัดให้มรี ะบบ Home ward นำ�ร่องในตำ�บล
คลองทรายขาว โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณในการปรับ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การฟื้ น ฟู แ ละดู แ ลในรู ป ของกองทุ น
โรคเรื้อรัง ซึ่งสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีโดยผ่านความเห็นชอบ
ของกรรมการกองทุน และกำ�ลังขยายเพิ่มในตำ�บลชะรัด
นอกจากนี้ นายอำ � เภอกงหราได้ กำ � หนดเข็ ม มุ่ ง
ด้านการดำ�เนินงาน DHS โดยให้เทศบาลคลองทรายขาว
เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน ส่งผลให้ระบบ DHS เห็นภาพ
ชัดขึ้นในภาพรวม เช่น ระบบการเข้าถึงการคัดกรองในกลุ่ม
ทีไ่ ม่เคยผ่านการคัดกรองมาก่อน ระบบการเข้าถึงการวินจิ ฉัย
ที่รวดเร็ว ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่าย
บริการและชุมชน ระบบการดูแลควบคุมโรค DM/HT โดย
ชุมชนร่วมดำ�เนินการ ระบบการดูแลผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ติดเตียง
ระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายให้เข้าถึงการ
ล้างไตที่บ้าน ทีมสามารถถ่ายโอนระบบการดูแลสุขภาพโดย
การพึง่ พาระบบบริการจากสถานบริการสาธารณสุขเป็นส่วน
ใหญ่ไปเป็นระบบสุขภาพทีพ่ งึ่ พากันเองในชุมชนเพิม่ ขึน้ โดย
มีทอ้ งถิน่ เป็นเจ้าภาพในการค้นหาปัญหาและแก้ปญ
ั หาแบบ
มีสว่ นร่วม ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จึงสามารถตอบแนวคิดของทีมได้
เป็นอย่างดีว่า การทำ�งานตามปัญหา แต่ผลพลอยได้คือ
ตอบตัวชี้วัด นั้นเป็นอย่างไร
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2. อำ�เภอเทพา จังหวัดสงขลา

วิธีการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเครือข่ายสุขภาพ
ของอำ�เภอเทพา เริ่มจาก โครงการชาวพรุหมาก เกาะครก
ร่ ว มใจต้ า นภั ย เบาหวาน ความดั น ซึ่ ง มี กิ จ กรรมหลั ก ใน
โครงการ 3 กลุ่ม คือ
1) กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมติของ
หมู่บ้านให้มีแผ่นป้ายรณรงค์การปลูกผักครัวเรือนละ 5 ชนิด
มีการประกวดแปลงผักโดยมีเกษตรอำ�เภอเป็นกรรมการใน
การประกวด และผักทีเ่ หลือจากการบริโภคนำ�มาจำ�หน่ายใน
หมู่บ้าน
2) กิจกรรมการออกกำ�ลังกาย มีมติของหมูบ่ า้ นจัด
ให้มีการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านทุกวันและติดตามประเมิน
ภาวะสุขภาพของสมาชิกทีม่ าออกกำ�ลังกาย ทุก 3 เดือน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มผูป้ ่วยเบาหวาน ผู้ปว่ ยความดัน ผู้มนี ้ำ�หนักเกิน
เกณฑ์ กลุ่มนักเรียนที่มีภาวะอ้วน นอกจากนี้ยังมีการให้
ความรู้ในการปั่นจักรยานที่ถูกต้องโดยวิทยากรในหมู่บ้าน
(ข้าราชการครู) และมอบรางวัลผู้ที่ปั่นจักรยานสม่ำ�เสมอ
3) งาน “มหกรรมคนหมู่สามรักษ์สุขภาพ” เป็น
กิจกรรมที่นำ�ผลการดำ�เนินของทุกกิจกรรมมารวมกันภายในงาน มี การคั ด กรองสุ ข ภาพ การแสดงของเยาวชนใน
หมู่บ้าน การแสดงปันจักสีลัตของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน สาธิต
การทำ�ข้าวหลามและขนมจีน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ
เป็ น อย่ า งดี การละเล่ น พื้ น บ้ า นและกี ฬ ามหาสนุ ก การ
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ประกวดเมนูชูสุขภาพระหว่างหมู่บ้าน การเสวนาสุขภาพ
เวทีให้ความรู้พลังงานทางเลือก การจัดนิทรรศการความรู้
และนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การมอบรางวัลให้แก่บุคคล
ต้นแบบด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีอายุยืน การมอบ
รางวัลผู้ที่ชนะเลิศการประกวดแปลงผัก
นอกจากนี้ มีการขยายความรู้และกิจกรรมไปยัง
โรงเรียน โดยการสอน แนะนำ� และปลูกฝังให้นักเรียนลดการ
กินหวาน กินมัน กินเค็ม เพื่อสุขภาพของนักเรียนเอง มีการ
ประกวดคำ�ขวัญและรณรงค์การลดในเด็กที่มีน้ำ�หนักเกิน
นำ�นักเรียนต้นแบบที่ลดน้ำ�หนักได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้
กับคนอืน่ ๆ ซึง่ การดำ�เนินงานทุกกิจกรรมข้างต้นเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของทุกภาค อาทิ นักเรียนจิตอาสา อปท. ผู้ใหญ่
บ้าน ข้าราชการบำ�นาญ เป็นต้น
ผลลั พ ธ์ ข องการดำ � เนิ น งานเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
อำ�เภอเทพา พบว่า กลุ่มชมรมปั่นจักรยานที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิต และกลุม่ ผูท้ มี่ นี �้ำ หนักเกิน มีสขุ ภาพ
ดีขนึ้ โดยกลุม่ ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทัง้ หมดทีร่ ว่ มปัน่ 18 คน
มีความดันโลหิตลดลง 11 คน กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 9 คน
น้�ำ ตาลลดลง 4 คน และกลุม่ ผูท้ มี่ นี �้ำ หนักเกิน 11 คน น้�ำ หนัก
ลดลง 4 คน นอกจากนี้ ชุมชนมีความตืน่ ตัวในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
มีค่านิยมในการบริโภคผักเพื่อลดโรคมากขึ้น ปลูกผักปลอด
สารพิษรับประทานในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายและเพิ่ม
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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รายได้ให้กบั ครอบครัว เกิดชุมชนต้นแบบปลูกผักกินเอง เกิด
ชมรมจักรยานในหมูบ่ า้ น เป็นตัวอย่างให้กบั หมูบ่ า้ นใกล้เคียง
สิง่ ทีไ่ ด้เกินคาด คือ คนในชุมชนมีส�ำ นึกรักบ้านเกิด เกิดความ
สามัคคี “พูดภาษาเดียวกัน พูดเรือ่ งเดียวกัน” ทัง้ นี้ กิจกรรม
ในพืน้ ทีย่ งั ดำ�เนินการโดยการทำ�งานของประชาชนเอง
3. อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การดำ�เนินงานเครือข่ายสุขภาพโรคความดันโลหิต
สูง อ.หนองจิก เริ่มที่หมู่ 5 บ้านแฉงแหวง โดยกลุ่มงานเวชฯ
รพ.หนองจิก ได้ลงพืน้ ทีเ่ ตรียมหาข้อมูลปัญหาของกลุม่ เสีย่ ง
กลุ่มป่วยในชุมชน โดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ�เวที
ประชาคมเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชน และร่วมกันหาแนวทางแก้
ปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ปราชญ์ชาวบ้านเสนอเรื่องการใช้
สมุนไพรและกินผัก รวมทั้งอาสาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการปลูก
ผักเกษตรปลอดสาร โต๊ะอิหม่ามให้พื้นที่เพื่อใช้ในการออก
กำ�ลังกาย กำ�นันผู้ช่วยอาสาช่วยเหลือรับส่งไปโรงพยาบาล
หากไม่มญ
ี าติน�ำ ส่ง ปลัดและ อบต. เข้ามาช่วยขับเคลือ่ นเรือ่ ง
งบประมาณโครงการ ชาวบ้านช่วยกันออกความเห็น หามติ
ร่วมกันดูแลและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยมีทมี สุขภาพลงให้ขอ้ มูลความรู้ มี อสม.
เฝ้ า ติ ด ตามประชาชนในเขตรั บ ผิ ด ชอบของตนเองอย่ า ง
ใกล้ชิด มีเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องเจาะน้ำ�ตาลใน
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หมูบ่ า้ นทีท่ กุ คนสามารถไปรับการเจาะเลือดและวัดความดัน
ได้ มีการนำ�กระบวนการจราจร 7 สีหรือปิงปอง 7 สี มาช่วย
ในการเฝ้าระวังและดูแลคนในชุมชน ทำ�ให้ชาวบ้านเริม่ ตืน่ ตัว
เรื่องสุขภาพ เพราะอยากรู้ว่าตนเองอยู่สีอะไรแล้วต้องดูแล
ตนเองอย่างไร เริ่มตระหนักถึงความสำ�คัญของการกินของ
ตนเองมากขึน้ ทำ�ให้เจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพสามารถให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับการปฏิบัติตัวได้ผลมากขึ้น
สำ�หรับคนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จน
ความดั น โลหิ ต และค่ า น้ำ� ตาลลดลงมาในเกณฑ์ ป กติ ห รื อ
เปลีย่ นสีลงมาติดต่อ 3 ครัง้ ขึน้ ไป จะมีรางวัลเพือ่ เสริมกำ�ลังใจ
จนเกิดคนต้นแบบขึน้ ในหมูบ่ า้ นทีส่ ามารถบอกกล่าวให้เพือ่ น
บ้านทราบว่าตนทำ�อย่างไรเพือ่ เป็นแนวทางในการดูแลตนเอง
และเกิดความภาคภูมิใจปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ ทีมงานยัง
ติดตามประเมินผลและให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ยและครอบครัวในการ
ปฏิบตั ติ นอย่างต่อเนือ่ งด้วยความห่วงใยและจริงใจ
ผลลัพธ์การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของเครือข่ายสุขภาพ อ.หนองจิก ทำ�ให้ชาวบ้านสามารถปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการกิน ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ได้มากขึน้ เจ้าหน้าที่
สุขภาพมีความภาคภูมิใจและมีความสุขในงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่
สุขภาพได้สะท้อนว่า
“...พวกเราไม่ได้หวังให้ชาวแฉงแหวงทั้งหมู่บ้านทำ�
เสร็จและปรับเปลีย่ นในทันที แต่สง่ิ ทีเ่ ห็นคือชาวบ้านเริม่ เห็น
ความสำ�คัญ ตระหนัก เริม่ ทำ� เริม่ ปรับกันไปทีละน้อย โดยไม่
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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รู้สึกว่าเป็นการถูกบังคับให้เปลี่ยน แต่พวกเขาเปลี่ยนเพื่อ
สุขภาพตนเองและคนในครอบครัว เราสัมภาษณ์คนต้นแบบ
คนอืน่ ๆ ทีป่ รับเปลีย่ นได้ส�ำ เร็จว่าทำ�อย่างไร ทุกคนตอบคล้าย
กันว่าให้ลดกินเค็ม กินน้ำ�บูดูเติมน้ำ�ต้มสุกลงไป อาจจะไม่
อร่อยเหมือนเคยกิน ลดหวานไม่ดม่ื น้�ำ อัดลม กินผักกินปลา
ทำ�ปลากินเอง คิดก่อนกินทุกครัง้ ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�
รู้สึกแข็งแรงขึ้น สบายตัว สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ทีมสุขภาพรู้สึก
ปลืม้ ใจจนบอกไม่ถกู ...”
ภารดี วงศ์ฐารัฐ และทีมงาน รพ.หนองจิก
นอกจากนี้ ได้เกิดข้อตกลงเป็นนโยบายสาธารณะที่
ทุกคนพร้อมใจกัน งดบุหรี่ ลดหวาน มัน เค็ม กินผัก เติมสุข
ทุกวันศุกร์ คนในชุมชนรูว้ า่ เราต้องเดินไปด้วยกันเพือ่ สุขภาพ
ของคนแฉงแหวง จึงเกิดชมรมออกกำ�ลังกาย เช่น ชมรมปั่น
จักรยาน การเดิน การแกว่งแขน เป็นต้น
4. ตำ�บลยาบี จังหวัดปัตตานี

การขับเคลื่อนการทำ�งานระบบสุขภาพของ ต.ยาบี
เน้นการใช้ทุนทางสังคมเป็นกลไกสำ�คัญ คือ การใช้หลักการ
“ศาสนานำ�การสาธารณสุข” โดยขอให้ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำ�
ทางศาสนาอิสลามช่วยพูดคุย สื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อ
การปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องและไม่ขดั ต่อหลักปฏิบตั ทิ างศาสนาให้
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กับชาวบ้าน ทำ�ให้ทุกคนมีความมั่นใจในระบบบริการ มีการ
จัดการให้ทนุ ทางสังคมด้านบุคคลเข้ามาหนุนเสริมการทำ�งาน
เช่น ให้นายก อบต. ที่ต้องการพัฒนาลูกบ้านของตนเองให้มี
สุขภาพดีช่วยสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำ�ท้องถิ่น
ผู้นำ�ชุมชนผู้นำ�ศาสนา ไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำ�คัญที่สุด
คือ ชาวบ้าน ผู้นำ�ทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นและพลังใจใน
การทำ�งานให้สำ�เร็จและไม่ติดกรอบการทำ�งานแบบเดิมๆ
ดังกรณีตัวอย่างการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เป็น
โรคหัวใจรายหนึ่ง
“...ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ ก็เอา
ด้วยคาถา เช่น เคยพาเจ้าอาวาสวัดไปหาหมอ พบว่าท่าน
เป็นโรคหัวใจ แต่ไม่ยนิ ยอมรับการรักษาตามอาการ จึงเปลีย่ น
วิธีการดูแลท่านเจ้าอาวาสใหม่ ด้วยการเปิดเวทีพูดคุยกับ
ชาวบ้านว่า ถ้าอยากให้ท่านอยู่อีกหลายปีก็ต้องมาร่วมมือ
กันในการดูแลท่าน ทั้งเรื่องการจัดอาหารให้เจ้าอาวาสใหม่
การฉันยา ความเป็นอยู่ สิง่ แวดล้อมต่างๆ เพือ่ ให้ทา่ นสุขภาพ
ดีเท่าที่จะทำ�ได้ ถ้าอยากให้ตาหลวงอยู่แค่สัก 2-3 ปี ก็ให้
ร่วมมือกันจัดขาหมู จัดอาหารรสเค็มๆ มันๆ ทอดๆ ให้ท่าน
ฉันทุกวัน ก็จะได้เจ้าอาวาสใหม่ในไม่นาน ก็ได้บทเรียนว่า
ถ้าจัดการตรงเป้าไม่ได้ ก็ต้องจัดการคนรายรอบ...”
ปาริชาติ แก้วทองประคำ�, รพ.สต.ยาบี
ส่วนเจ้าหน้าที่สุขภาพต้องปรับวิธีการทำ�งานให้เข้า
กับวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชน โดยให้ข้อมูล เพื่อให้ชาว
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บ้านมีโอกาสเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เช่น การกินบูดโู ดย
เติมน้ำ�เพื่อลดความเค็ม เติมสมุนไพรที่ช่วยลดความดัน เช่น
หอมแดง ใบมะกรูด ตะไคร้ มะนาว เป็นต้น หรือดืม่ ชามะนาว
ร้อนแทนการดืม่ ชานมร้อนทีม่ รี สหวานมัน การออกกำ�ลังกาย
โดยการเดินไปละหมาดที่มัสยิดแทนการขับรถจักรยานยนต์
และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีการสร้างกิจกรรมออกกำ�ลังกาย
ด้วยตนเอง เช่น ลานหินนวดเท้าส่วนตัว การออกกำ�ลังกาย
ในวิถีชีวิตด้วยการเดินและการเคลื่อนไหวให้มากขึ้น เป็นต้น
รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับหมอหรือเจ้าหน้าที่ในการ
ขอคำ�ปรึกษาโดยใช้ไลน์ (Line application) และให้คนที่อยู่ใน
พื้นที่เป็นกลไกในการเคลื่อนงานในพื้นที่
ดังนั้น ทักษะที่เจ้าหน้าที่สุขภาพควรมี คือ การ
เจรจาต่อรอง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำ�งานและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ร่วมงาน ชาวบ้าน ทีมงานเครือข่าย การประสานงาน นอกจากนี้ การลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามผูป้ ว่ ย
ถึงบ้านก็เป็นสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ กล่าวคือ ในการ
ทำ�งาน ใจต้องอยู่กับชุมชน เอาใจไปฝังไว้ที่ชุมชน ชาวบ้าน
คนใดปรับพฤติกรรมสุขภาพได้ดีก็ต้องชื่นชมเล่าต่อ เช่น
ทำ�บูดูสูตรใหม่ที่ดีต่อสุขภาพสำ�เร็จ ก็เอาไปชื่นชมไปเล่าต่อ
ผลลัพธ์การดำ�เนินงาน คือ ผู้ป่วยความดันโลหิต
เบาหวาน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีขึ้น รู้จักควบคุม
อาหารควบคู่กับการกินยาตามหมอสั่ง มีการเปลี่ยนวิธีการ
ปรุงอาหารประจำ�ถิ่น เช่น การกินบูดูไม่ใส่ผงชูรส หรือปรับ
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สูตรบูดู 1 ส่วน น้ำ�  3 ส่วน มะนาว พริก หัวหอม ตะไคร้
ปลาย่าง การทำ�ซุปต้มค้างคืนแล้วตักมันออก ใส่หอมใหญ่
มะเขือเทศ สมุนไพร การลดความเสี่ยงในการทำ�อาหาร เช่น
ลดการทอด ใช้การปิ้งย่างแทน เทคนิคการปรุงอาหารแกง
เนื้ อ ต้ อ งใส่ ม ะเขื อ เพื่ อ ดู ด ซั บ ไขมั น มี แ กงส้ ม ในงานเลี้ ย ง
แทนแกงเนื้อ หันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เช่น การ
เคลื่อนไหวร่างกาย การเดิน การปั่นจักรยาน ผลสุดท้ายคือ
ชาวบ้านชุมชนพึงพอใจในการดูแลที่ได้รับหรือระบบบริการ
และนำ�ไปสู่การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน
5. อำ�เภอควนโดน จังหวัดสตูล

การทำ�งานสุขภาพระดับตำ�บลในประเด็นโรคความ
ดันโลหิตสูง เริ่มจากทีมสุขภาพในพื้นที่สังเกตวิถีชีวิต โดย
เฉพาะพฤติกรรมการบริโภค พบว่า มีสว่ นสำ�คัญทีเ่ ป็นสาเหตุ
หลักในการเพิม่ ความเสีย่ งของโรค จึงจัดทำ� “นาฬิกาชีวติ ใน
หนึง่ วัน” ของคนในชุมชน เพือ่ ให้ชาวบ้านทราบถึงความเสีย่ ง
พฤติกรรมสุขภาพ พบว่า กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ตื่นประมาณ
ตี 2 ลงกรีดยาง และมีแบบแผนการกินอาหาร 4 มื้อต่อวัน
ดังนี้
มื้อเช้า ประมาณตี 2 เริ่มดื่มกาแฟและกินขนม
รองท้องไปก่อน โดยผู้หญิงเตรียมหุงหาอาหารไปบางส่วน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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เพื่อกินหลังกรีดยางเสร็จ เช่น ข้าว ข้าวเหนียว น้ำ�พริก ปลา
เค็ม ปลาทอด จะเป็นอาหารประจำ�ในมือ้ นี้ เพราะเตรียมง่าย
บางคนกลับมาละหมาดทีบ่ า้ นก็ซอื้ ข้าวยำ� ข้าวหมกไก่ กาแฟ
โรตี ไก่ทอด มากินก่อนกลับไปเก็บน้ำ�ยาง ซึ่งหลังจากเสร็จ
จากการประกอบอาชีพในช่วงเช้า ประมาณสิบโมงผู้หญิง
จะทำ�งานบ้าน เตรียมหุงหาอาหาร ส่วนผู้ชายจะมีการรวม
กลุม่ “สภากาแฟ” โดยดืม่ ชา กาแฟ กินอาหารว่าง ขนมโดนัท
เป็นรอบแรกของวัน
มื้อเที่ยง กินอาหารเกือบบ่ายโมง ปฏิบัติศาสนกิจ
และมีการพักผ่อนนอนกลางวันประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง
โดยผู้หญิงอาจมีการทำ�กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ประมาณ
บ่ายสามจะเป็นสภากาแฟรอบที่สองของผู้ชาย โดยอาจมี
ผู้หญิงบ้างที่ไปนั่งพูดคุยกัน กินกาแฟ นมเย็น กล้วยทอด
ออกตลาดนัด หลังจากนั้นก็ไปละหมาด
มื้อเย็น คือ ช่วงประมาณห้าโมงเย็น ผู้หญิงทำ�
กิจกรรมในบ้านเตรียมหุงหาอาหาร ดูทีวี ละหมาด รอกลุ่ม
ผู้ชายกลับมาจากมัสยิด
มื้อสุดท้ายของวัน ประมาณสามทุ่มถึงจะกินข้าว
นอนดูทีวี แล้วจะเป็นสภากาแฟ โรตี โดยเข้านอนประมาณ
สี่ทุ่ม
จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตในแต่ละวัน มีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงในการเกิดโรค ตั้งแต่ปริมาณอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละ
มือ้ ทัง้ มือ้ อาหารหลักและอาหารว่าง ประเภทของอาหารทีก่ นิ
แต่ละชนิดที่ล้วนมีผลต่อสุขภาพ ประกอบกับกิจกรรมการ
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เคลื่อนไหวร่างกายน้อย และยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับการกิน
อยู่ที่ไม่เหมาะสม
เมื่อปลายปี 2558 เจ้าหน้าที่ได้นำ�ข้อค้นพบจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มความ
รุ น แรงของปั ญ หาเสนอให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและชุ ม ชน
รับทราบ เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่
อาจทวีความรุนแรงขึ้น จึงมีการกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์
แนวทางการดำ � เนิ น งานร่ ว มกั น กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
3 ประการ ประกอบด้วย
1. พั ฒ นาส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ บุ ค คลและ
ครอบครัว เพือ่ สร้างการรับรู้ ทัศนคติในการป้องกันโรค และ
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นทุนที่ดีของชุมชนเพื่อการ
แก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูง  
2. พัฒนาส่งเสริมสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อ
สุขภาพ เกิดนโยบายสาธารณะหรือกติกาชุมชนที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบและเฝ้าระวังโรค ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน เมนูชูสุขภาพ มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ร้านน้ำ�ชาส่ง
เสริมสุขภาพ และสถานทีส่ ง่ เสริมกิจกรรมการพบปะเพือ่ การ
ออกกำ�ลังกาย
3. พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ มี ก ารกำ � หนด
แนวทางการดูแลสุขภาพทีส่ อดคล้องวิถชี มุ ชนโดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนที่เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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นอกจากนี้ ได้ มี ก ารพั ฒ นาแนวทางการติ ด ตาม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยการ
ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยดึงทุนที่มีในชุมชน และ
ประสานการดำ�เนินงานให้เชื่อมโยงทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ด้านคน เสริมทักษะการดูแลสุขภาพและสร้าง
การรับรู้ โดย รพ.สต. การติดตามประเมินอาการ โดย อสม.
ผู้ดูแล
2. ด้านสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกผักโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชน เกษตรตำ�บล สร้าง
และปรับปรุงพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะให้เกิดประโยชน์ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัดกิจกรรมกำ�หนดกติกาในทาง
หลักศาสนาอิสลามที่เรียกว่า “ฮูกมฟากาต” โดยงานเลี้ยง
ในชุมชนจะต้องมีเมนูผกั อย่างน้อย 2 ชนิด และใช้น�้ำ สมุนไพร
แทนน้ำ�หวาน และทุกครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษอย่าง
น้อย 3 ชนิด
3. ด้านการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดกิจกรรมสร้าง
การรับรู้ สร้างกระแสการปรับพฤติกรรมสามโซนถึงชายเริ่น
(ชายคาบ้าน) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและครอบคลุมกลุ่ม
เป้ า หมายในพื้ น ที่ จ ริ ง ๆ นอกจากการเชิ ญ มานั่ ง ในห้ อ ง
สี่เหลี่ยมเพื่อให้ความรู้และจบกันไป แต่การจัดกิจกรรมถึง
ชายเริ่นทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงเข้าใจและรับรู้ปัญหา มีการพูดคุยกัน เกิดมิตรภาพ
ดีๆ มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน จัดทำ�เมนูสุขภาพ โดยมีหมอ
พื้นบ้านแนะนำ�สมุนไพรลดโรคมาปรุงเป็นอาหาร เช่น ยำ�52
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หัวกะพ้อ ต้มส้มใบเค้า และมีการใช้ความรูท้ างวิชาการเข้าไป
รับรองเมนู
ผลลัพธ์ของการดำ�เนินงานเครือข่ายสุขภาพของ
ตำ�บลควนโดน คือ เกิดบรรยากาศที่ดี เกิดมิตรภาพ การ
แบ่งปัน ความเห็นใจ เข้าใจและรู้ตัวตนของตัวเอง เกิดความ
รู้สึกมีคุณค่าในกลุ่มคนทำ�งาน มีการติดตามการเฝ้าระวังโรค
จัดการปัจจัยเอือ้ ต่อสุขภาพ และได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
ที่ดี รู้จักชุมชนและสามารถนำ�ทุนของชุมชนที่มีมาพัฒนา
สุขภาพชุมชน จนเกิดระบบการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน
เป็นชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน คนไข้ไม่ได้มา รพ.สต. เพียงเพื่อ
รักษาโรค ไม่ได้มาเพื่อแค่จะมาเอายา แต่มาหาหมอเพื่อมา
เยี่ยมเยียน ทักทาย นำ�ของฝากในแต่ละช่วงเทศกาลหรือ
ผลไม้ตามฤดูกาลมาให้และนัง่ พูดคุยสนทนาในประเด็นอืน่ ๆ
ด้วย เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มากกว่าแค่การรักษาโรค ซึ่ง
สะท้อนได้ว่าการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอได้ใจของ
ผู้ป่วยและชุมชนจนเกิดสายใยกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน
ก่อเกิดมิตรภาพและพลังใจของคนในชุมชนในการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนอย่างแท้จริง
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เปรียบเทียบการทำ�งานระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอในแต่ละพื้นที่
จากบทเรียนการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้ง 5 พื้นที่ พบว่า มี
กระบวนการหลักทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ นการทำ�งานทีเ่ หมือนกัน
2 ประการ คือ
1. กระบวนการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic

care model) ทีม่ งุ่ เน้นการคัดกรองผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ระยะแรก เพือ่
ให้ผปู้ ว่ ยเข้าสูร่ ะบบการรักษาทีถ่ กู ต้องเหมาะสม การควบคุม
และป้องกันความเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดพยาธิสภาพของโรค
เพิ่มขึ้น และการรณรงค์ในประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ใน 2 เรื่อง คือ
1.1 การสร้างวิธกี ารรับรูภ้ าวะสุขภาพของตนเองให้
กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วย โดยเฉพาะ
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคและความรุนแรง
ของโรค ด้วยการใช้กระบวนการจราจร 7 สี หรือ
ปิงปอง 7 สี มาเป็นเครื่องมือช่วยทำ�ให้ผู้ป่วย
สามารถเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมพลังให้
คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็น อสม. ร่วมทำ�งานกับ
ภาคีเครือข่าย เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน โต๊ะอิหม่าม
ครู นักเรียนอาสา เป็นต้น ให้มาช่วยดูแลคนใน
54
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ชุมชนตามความรู้ความชำ�นาญของตน โดยการ
ช่วยกัน “ชง เชียร์ แชร์ และช่วย” ทำ�ให้ประชาชน
และผู้ป่วยในพื้นที่เริ่มตื่นตัวเรื่องสุขภาพและหัน
มาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น
1.2 การรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
และการใช้ ชี วิ ต โดยอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัวและชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรค ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนที่จะ
เกิดขึน้ โดยแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีจดุ เริม่ ในการดำ�เนินงาน
แตกต่างกันไปตามทุนทางสังคมเดิมทีม่ ี ดังตัวอย่าง
จากพื้นที่
อ.เทพา จ.สงขลา ใช้กิจกรรมนำ�การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำ�ลัง
กาย โดยการรณรงค์การปลูกผัก เพื่อสร้างค่านิยม
ในการบริ โ ภคผั ก มากขึ้ น และสร้ า งชมรมปั่ น
จั ก รยาน เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ มี น้ำ � หนั ก เกิ น กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
ทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมทั้งกลุ่ม
นักเรียนที่มีภาวะอ้วน ได้ออกกำ�ลังกายทุกวัน
อ.ควนโดน จ.สตู ล มี ทุ น ทางสั ง คมที่
เข้ ม แข็ ง เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ โ ดดเด่ น ด้ า นการ
ทำ�งานสุขภาวะ จึงใช้เวทีคืนข้อมูลสถานการณ์
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โรคความดันโลหิตสูงในเวทีแลกเปลี่ยนของผู้นำ�
ชุมชนที่มีอยู่ ทำ�ให้ชาวบ้านทราบถึงความเสี่ยง
และตระหนักถึงปัญหาของโรคความดันโลหิตสูง
และเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมการกิ น การ
อยู่ในชุมชนมากขึ้น เช่น มีเมนูสุขภาพ การออกกำ�ลังกายเป็นกลุ่มและที่บ้าน เป็นต้น
ต.ยาบี และ ต.ตุ ย ง อ.หนองจิ ก
จ.ปัตตานี มีการพัฒนาเมนูอาหารลดโรค คือ
ลดเค็ม ลดหวาน ลดมัน โดยสาธิตอาหารและ
ประกวดน้�ำ บูดเู พือ่ สุขภาพ สร้างเมนูอาหารลดโรค
และมีการรณรงค์การออกกำ�ลังกายด้วยวิถีชีวิต
การเดิ น ทำ � งาน ปั่ น จั ก รยาน การละหมาด
เคลื่อนไหวร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โยก
หมุนแขน การคลายเส้น นวดเท้าด้วยกะลา หรือ
แผ่นหินส่วนตัว
2. กระบวนการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (DHS)

คือ ใช้กระบวนการ UCCARE ได้แก่ การทำ�งานเป็นทีม (Unity
district health team) การค้นหาปัญหาที่แท้จริงของกลุ่ม
เป้าหมาย (Customer focus) การสร้างและอาศัยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย (Community participation) การชืน่ ชม
ความสำ�เร็จ ความภาคภูมิใจ และคุณภาพ (Appreciation &
Quality) การแบ่งปันทรัพยากรให้แก่กันและกัน (Resource
sharing) และการทำ � งานตามปั ญ หาในบริ บ ทของพื้ น ที่
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(Essential care) ซึ่งทุกพื้นที่จะมีจุดเริ่มของการทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอที่สำ�คัญ คือ การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ร่วมกับชุมชนและคืนข้อมูลให้ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงปัญหาของโรคความดันโลหิตสูงร่วมกัน โดยมี
การร่วมคิด ร่วมทำ� ตามบทบาทและศักยภาพของตนเอง รวม
ทั้งให้มีการแบ่งปันทรัพยากร การชื่นชมความสำ�เร็จร่วมกัน
จนมีความใกล้ชิดและเกิดความเอื้ออาทรกันมากขึ้น
แม้วา่ กระบวนการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ของพื้นที่บทเรียนจะใช้กระบวนการหลักเดียวกัน แต่จุด
เริ่มต้นและกระบวนการย่อยในพื้นที่ยังมีความแตกต่างกัน
ขึน้ กับปัจจัยด้านทุนทางสังคมของชุมชน ได้แก่ ความเข้มแข็ง
ของผูน้ �ำ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ครู หมอพืน้ บ้าน
เป็นต้น ความเข้มแข็งของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ด้าน
การดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการทำ�งานอย่างมี
ส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใน
พื้นที่
จุดเด่นของทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอในแต่
พื้นที่ มี 2 ลักษณะ คือ 1) การทำ�งานเชิงระบบที่มีการปรับ
บริการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคนในพื้นที่ และ 2)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของพื้นที่ มีดังนี้
1. พืน้ ทีเ่ ด่นในเชิงการทำ�งานเชิงระบบ คือ อ.กงหรา
จ.พั ท ลุ ง มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากกระบวนการต่ อ ยอด
งานการดูแลกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังของกลุม่ งานเวชฯ
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รพ.กงหรา ซึ่ ง มี ที ม สุ ข ภาพงานโรคเรื้ อ รั ง เป็ น
ทุนเดิม ทำ�ให้สามารถ ทำ�งานเชิงระบบ ทัง้ ในกลุม่
เสี่ ย ง มี ก ารวางระบบให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถจั ด การ
ปั ญ หาและพึ่ ง ตนเองได้ โดยการขอให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องวัดความดัน
โลหิ ต และมี อสม.จั ด การเรื่ อ งฐานข้ อ มู ล ของ
ประชากรทีม่ อี ยูจ่ ริงและประชากรแฝง ในกลุม่ เสีย่ ง
สูงมีการพัฒนาระบบการคัดกรองและระบบบริการ
ที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการและจัดระบบติดตาม
ความดันโลหิตด้วยตนเองทีบ่ า้ น (SMBP) ในผูป้ ว่ ย
รายใหม่ เน้นการควบคุมตั้งแต่เริ่มป่วยโดยมีการ
ดู แ ลเป็ น รายบุ ค คล ส่ ว นกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะ
แทรกซ้ อ นและก้ า วพ้ น ระยะวิ ก ฤตแล้ ว จะมี ก าร
จัดส่งทีมสหสาขาวิชาชีพไปให้การดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน มีการติดตามเยี่ยมบ้านและประเมินความ
จำ�เป็นในการดูแล เช่น การร่วมกันสร้างห้องล้างไต
ให้ผู้ป่วยที่มีไตวายระยะสุดท้าย จากกระบวนการ
ส่งต่อข้อมูล การแบ่งปันช่วยเหลือกัน และการ
ชื่นชมการทำ�งานร่วมกัน ทำ�ให้เกิดการทำ�งาน
อย่างมีส่วนร่วม โดยเกิดทีมหมอครอบครัวระดับ
อำ � เภอและระดั บ ตำ � บลที่ ติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น
นำ�โดยนายอำ�เภอกงหรา นายก อปท. แกนนำ�
ชุมชน ทีมสหสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง
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2. พื้ น ที่ เ ด่ น ในด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุ ข ภาพตามบริ บ ทของสั ง คมและวั ฒ นธรรม
คือ
อ.เทพา จ.สงขลา มีจดุ เริม่ ต้นจากการนำ�
แนวคิดการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอมา
ใช้ในพื้นที่และจัดเวทีคืนข้อมูลให้ผู้นำ�ชุมชนร่วม
คิด ร่วมทำ�  จึงมีโครงการชาวพรุหมาก เกาะครก
ร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ความดัน ซึ่งมีกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรม คือ การปลูกผัก การออกกำ�ลังกาย และมหกรรมคนหมู่สามรักษ์สุขภาพ จุดเด่น
คือ เป็นการทำ�งานระบบสุขภาพอำ�เภอโดย
ใช้กิจกรรมนำ� เน้นการป้องกันและควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงในทุกช่วงอายุของ
คนในชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคี
ในพื้นที่ เช่น อปท. ผู้ใหญ่ นักเรียนจิตอาสา และ
ข้าราชการบำ�นาญ เป็นต้น
อ.ควนโดน จ.สตูล มีจุดเริ่มต้นจากทุน
ทางสังคมเดิมทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ โี่ ดดเด่น ด้านการทำ�งาน
สุ ข ภาวะ จึ ง มี ก ารถอดบทเรี ย นกระบวนการ
ทำ�งานโดยภาพรวมในพื้นที่ในรูปแบบควนโดน
โมเดล (Khuandon Model) สู่การทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอ จุดเด่น คือ ความร่วมมือ
ของการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอในพื้นที่
เช่น การจัดทำ�  “นาฬิกาชีวิตในหนึ่งวัน” ที่ได้
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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กระตุ้ น ให้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการกิน การนอน และการออกกำ�ลังกาย
โดยดึงทุนในชุมชนมาร่วมมือในการทำ�งานปัญหา
การมี น โยบายสาธารณะที่ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบและเฝ้าระวัง เช่น มัสยิดส่งเสริมสุข
ภาพ ร้านน้�ำ ชาส่งเสริมสุขภาพ และสถานทีส่ ง่ เสริม
การออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
ต.ตุ ย ง และ ต.ยาบี อ.หนองจิ ก
จ. ปัตตานี มีจดุ เริม่ จากพยาบาลทีต่ อ้ งการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยในพื้ น ที่ จึ ง มี ก ารจั ด เวที
คื น ข้ อ มู ล และเกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์
การปรั บ พฤติ ก รรมการกิ น การออกกำ � ลั ง กาย
ใหม่ให้ถูกต้อง จุดเด่น คือ การนำ�หลักศาสนา
มาใช้ ส นั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
เช่น การปรับวิธีการออกกำ�ลังกายโดยการเดิน
ไปละหมาดที่ มั ส ยิ ด แทนการขั บ รถมอเตอร์ ไซค์
การมี น โยบายสาธารณะที่ ค นในชุ ม ชนรั บ รู้ ว่ า
ต้ อ งหั น มาดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองด้ ว ยการเดิ น
ออกกำ�ลังกาย ทุกวันศุกร์พร้อมใจกันงดบุหรี่ ลด
หวาน มัน เค็ม กินผักเติมสุข เป็นต้น
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ปัจจัยความสำ�เร็จของการทำ�งานระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
1. ปัจจัยร่วมที่พบในพื้นที่ คือ การใช้กระบวนการทำ�งาน

ระบบสุขภาพอำ�เภอ โดยใช้กระบวนการ UCCARE เป็น
เครื่องมือในการทำ�งานในพื้นที่ ดังนี้
1.1 การทำ�งานเป็นทีมทีม่ าจากหลากหลายอาชีพใน
ชุมชน (Unity Distric Health Team - U) ทำ�ให้
เกิดการเติมเต็มข้อจำ�กัดในการทำ�งานในการดูแล
กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ได้ อ ย่ า งเป็ น
องค์รวม เช่น เจ้าหน้าที่สุขภาพทำ�หน้าที่ป้องกัน
และควบคุมโรคโดยการคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูงในกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ผูป้ ว่ ยตามความรุนแรงของโรค
การดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนของโรค ปราชญ์ชาวบ้าน
ให้ความรู้ด้านสมุนไพรในการพัฒนาเมนูสุขภาพ
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
แม่บา้ นและชุมชนปรับลดอาหารหวาน มัน เค็มลง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน
หรือให้ทุนสนับสนุนการสร้างห้องล้างไตแก่ผู้ป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะสุดท้าย เป็นต้น
1.2 เจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพทำ�งานสุขภาพโดยคำ�นึงถึงวิถี
ชุมชน มุง่ เน้นการหาปัญหาและสาเหตุทแี่ ท้จริง
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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ในชุมชน (Customer Focus - C) มีวิธีคิดที่ไม่
ติดกรอบ ไม่มุ่งเน้นตัวชี้วัดที่กำ�หนดมาจากส่วนกลาง แต่ มี ใจรั ก และหวั ง ดี ต่ อ ผู้ ป่ ว ยและชุ ม ชน
โดยมุง่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยและชุมชน
ให้ดีขึ้น
1.3 เจ้าหน้าที่สุขภาพ ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น และกั น
(Community Participation - C) ในการค้นหา
วิ เ คราะห์ และหาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น
ร่วมกันทำ�งานด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ ให้ผปู้ ว่ ย
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และมีความ
เอื้ออาทรพึ่งพากันในชุมชน
1.4 การรู้จักชื่นชม ให้กำ�ลังใจกันและกัน และเน้น
คุณภาพ (Appreciation & Quality - A) โดยให้
ชาวบ้านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แต่เน้นการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ให้การชื่นชม
เมื่อมีการทำ�กิจกรรมดีๆ ขึ้น เช่น การสร้างเมนู
อาหารสุขภาพ การสร้างนวัตกรรมการออกกำ�ลัง
ส่วนตัวด้วยแผ่นหิน สามารถควบคุมความดันโลหิต
ได้ดีขึ้น เป็นต้น
1.5 องค์กรในชุมชนมีสว่ นช่วยเหลือแบ่งปันทรัพยากร
(Resource Sharing and Human Development – R)
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ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น และกั น ตามความรู้ ค วาม
สามารถของตนเอง
1.6 การทำ�งานตามปัญหาของบริบทในพืน้ ที่ (Essential Care - E) เป็นการคืนข้อมูลปัญหาที่พบเกี่ยว
กั บ โรคความดั น โลหิ ต สู ง ในผู้ ป่ ว ยหรื อ ชุ ม ชน
ทำ�ให้ผู้ป่วยหรือชุมชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ
เน้นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในการดำ�เนิน
ชีวิตที่กระทบต่อสุขภาพ ทำ�ให้ผู้ป่วยและชุมชน
ได้ค่อยๆ เรียนรู้และหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง
นอกจากนี้การให้แนวทางหรือเครื่องมือในการ
ประเมินภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็นรูปธรรมได้
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยตระหนักถึงความสำ�คัญในการประเมิน
ติดตามภาวะความดันโลหิตสูงและการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพได้ดีขึ้นด้วยตนเอง
2. ปัจจัยด้านเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ มีการปรับบทบาทหน้าทีข่ อง

เจ้าหน้าที่สุขภาพเป็นผู้ชง เชียร์ แชร์ และมีการประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้มาร่วมแชร์ สิ่งสำ�คัญ คือ
เจ้าหน้าที่สุขภาพต้องทำ�งานด้วยใจรักและหวังดีต่อผู้ป่วย
และชุมชน มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และ
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการทำ � งานและเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ตนเองและภาคีเครือข่าย

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาการทำ�งานระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
1. ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ พบว่า อ.กงหรา จ.พัทลุง เป็น

พื้นที่เด่นในด้านการทำ�งานเชิงระบบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอในกลุม่
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้
1.1 ที ม สุ ข ภาพทุ ก ระดั บ และทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ ง
คำ�นึงไว้เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของจิก๊ ซอว์ใน
การควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง การประสาน
ความร่วมมือกันทำ�งานจะทำ�ให้การทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 วิ ธี ก ารทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง รายใหม่
ลดลงหรือไม่เพิม่ ขึน้ จากเดิม คือ ชุมชนต้องดำ�เนินการเอง ตั้งแต่การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการ
วิเคราะห์หลายๆ ด้าน
1.3 ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเห็ น ความสำ � คั ญ และให้ โ อกาส
เจ้ า หน้ า ที่ สุ ข ภาพสร้ า งสรรค์ ง านที่ ต อบสนอง
ปัญหาของผู้ป่วยและชุมชนอย่างแท้จริง
1.4 ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือการ “ใช้ใจแลกใจ” ในการทำ�งาน
จะช่วยให้มีคนมาร่วมทำ�งานเพิ่มขึ้น
1.5 ต้องมีผู้รับผิดชอบหลักอย่างน้อย 1 คนที่มอง
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ภาพของงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายในอำ�เภอของ
ตนเองได้ครอบคลุมทั้งระบบ ซึ่งบุคคลนั้นควรได้
รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางวิชาการอย่างลุ่มลึก
เพื่อทำ�ให้ทีมสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเป็นอย่างดี และสามารถนำ�ไปปรับใช้
ในการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ควรมีการทำ�งานแบบเครือข่าย ทำ�ให้สามารถเรียน
รู้ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาทางลั ด โดยไม่ ต้ อ งเสี ย เวลา
ไปเริ่มต้นใหม่ด้วยการนำ�บทเรียนจากเครือข่าย
มาปรับ ประยุกต์ และต่อยอดงาน
1.7 ต้ อ งพั ฒ นาระบบการเข้ า ถึ ง บริ ก ารที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น
โดยจัดทีมหมอครอบครัวลงไปจัดการดูแลรักษา
โรคเรื้อรังในชุมชน
2. ข้อเสนอแนะจากผลการสังเคราะห์

2.1 การดำ�เนินงานในพื้นที่เป้าหมายในชุมชน
เสนอให้ใช้แนวคิดของ UCCARE ในการดำ�เนินงาน
โดยจากบทเรียนในพืน้ ทีท่ �ำ ให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพจำ�เป็น
ต้องปรับเปลีย่ นตนเอง 3 ประเด็น คือ ปรับวิธคี ดิ ปรับบทบาท
และปรับวิธีการ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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2.1.1 ปรับวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ในการดำ�เนิน
งานของเจ้าหน้าที่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญที่สุดในการ
ดำ�เนินงานภายใต้แนวคิดการดำ�เนินงานระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ วิธีคิดที่สำ�คัญในการดำ�เนินงาน คือ
1) ปัญหาสุขภาพไม่ใช่เรือ่ งของเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ
เท่านั้น ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนเป็นเจ้าของ
สุขภาพ ดังนั้น การทำ�งานการดูแลสุขภาพของ
กลุ่มโรคความดันโลหิตสูงจึงต้องอาศัยความร่วม
มือในการดำ�เนินจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2) การเห็ น คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น
มนุษย์ของทุกคน โดยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ
ในการตัดสินใจและมีความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน
ทุกคนจึงมีคุณค่าและสามารถมีส่วนร่วมในการ
ทำ�งานดูแลสุขภาพในกลุ่มโรคความดันโลหิตได้
3) การทำ�งานสุขภาพในพื้นที่ต้องเอาใจไว้กับ
ชุมชน ความห่วงใยเอาใจใส่จะทำ�ให้เกิดความ
เชื่อถือและยอมรับจากผู้ป่วยและชุมชน
4) มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้รับ
บริการให้ดีข้ึน โดยไม่ยึดติดตัวชี้วัดที่กระทรวง
สาธารณสุขกำ�หนดเท่านัน้
2.1.2 ปรับบทบาท เจ้าหน้าที่สุขภาพต้องปรับบทบาทจาก “ผู้สอนความรู้ที่ผู้ป่วยต้องทำ�ตาม” มาเป็น “ผู้ชง
เชียร์ แชร์” ให้ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน หันมาจัดการสุขภาพ
ของตนเองและชุมชน
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1) บทบาทนักชง คือ การหาโอกาสให้ผู้ป่วยหรือ
ชุมชนรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือรู้จักทุนทางสังคม
และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง จะทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยและ
ชุมชนได้เริ่มคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางในการ
ดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองได้ อาทิ การคืน
ข้ อ มู ล ให้ เจ้ า ของสุ ข ภาพจะทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ย ญาติ
ครอบครัว และชุมชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรับรู้
ข้อมูลปัญหาโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ เกิด
ความเข้าใจปัญหาและตระหนักถึงความสำ�คัญ
และพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเอง
2) บทบาทนักเชียร์ คือ การทำ�ให้ผปู้ ว่ ย ชุมชน และ
องค์ ก รในชุ ม ชนร่ ว มกั น คิ ด ค้ น หาสาเหตุ แ ละ
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้กำ�ลังใจ ช่วยคิด และ
ตั้งคำ�ถามให้ผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว และชุมชน
สามารถแก้ปัญหาตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป
3) บทบาทนักแชร์ คือ การกระตุ้นให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดแบ่งปันทรัพยากรและความรูใ้ ห้แก่กนั
และกันตามกำ�ลังความสามารถของตนเอง
2.1.3 ปรับวิธีการ โดยมีลำ�ดับการดำ�เนินงานที่
สำ�คัญ คือ
1) เริม่ จากจุดเล็กๆ ในพืน้ ที่ ซึง่ มีความเป็นไปได้ท่ี
จะประสบความสำ�เร็จ โดยพิจารณาจากทุนเดิม
ของชุมชนและศักยภาพของตนเองและหน่วยงาน
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2) คืนข้อมูลสุขภาพของชุมชน ทำ�ให้คนในชุมชน
ร่วมคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยของปัญหา
สุขภาพโดยคำ�นึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ป่วยอย่างแท้จริง
3) สร้ า งเครื อ ข่ า ยการทำ � งานที่ มี ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่
สุขภาพ คือ ทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักกายภาพบำ�บัด และครู เป็นต้น ทีม
สหสาขาอาชีพและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำ�รวจ
ทหาร แม่คา้ โต๊ะครู เป็นต้น มามีสว่ นร่วมค้น ร่วม
คิด และร่วมทำ�ในการทำ�งานดูแลสุขภาพ
4) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว
ชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกภาคส่วน
ร่วมรับรูข้ อ้ มูลปัญหาของสถานการณ์การเกิดโรค
ความดันโลหิตในพื้นที่ ร่วมค้นหาปัญหาสุขภาพ
และหาแนวทางการแก้ไขสุขภาพด้วยตนเอง เช่น
การมีเครือ่ งมือจับสัญญาณในการเฝ้าระวังภาวะ
ความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง อาทิ ปิงปอง 7 สี
หรือจราจร 7 สี ทำ�ให้ผู้รับบริการทราบว่าภาวะ
โรคความดันโลหิตสูงที่เป็นอยู่ในระยะใด ให้ผู้
ป่วยสามารถนำ�ข้อมูลไปปรับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองได้ดขี นึ้ การสร้างห้องล้างไตทีบ่ า้ น
ผู้ป่วย การจัดลานหินออกกำ�ลังกายโดยชุมชน
เป็นต้น
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5) เน้ น การชื่ น ชมและให้ กำ � ลั ง ใจ ในการดู แ ล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงถึงบ้าน ที่
เรียกว่า “บริการถึงชายเริ่น”
6) ประสานงานและกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องร่วมแบ่งปันทรัพยากร ทั้งด้านข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ กำ�ลังเงิน กำ�ลังแรงงาน
ร่วมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ที่จะมีส่วนช่วยให้การทำ�งาน
ดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวมถึ ง แหล่ ง ที่ ส ามารถประสานขอความช่ ว ย
เหลือทั้งในและนอกชุมชนด้วย เพื่อเป็นข้อมูลที่
ทำ�ให้คนในชุมชนสามารถตัดสินใจในการจัดการ
สุขภาพของตนเองหรือของคนในชุมชนได้ดีขึ้น
2.2 การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ช าการให้
เจ้าหน้าที่สุขภาพ ใน 2 ประเด็น คือ
2.2.1 ความรู้ในการทำ�งานดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เนือ่ งจากจะทำ�ให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามมัน่ ใจในการ
ออกแบบแนวทางการควบคุมป้องกันและการดูแลรักษาที่
ถูกต้องมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้ป่วยและชุมชนได้ และทำ�ให้
ผู้ป่วยและชุมชนให้ความเชื่อถือและยอมรับ เช่น ความรู้ใน
การติดตามความดันโลหิตด้วยตนเอง (SMBP)
2.2.2 ความรู้ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคความดันโลหิตสูง’
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สุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอ โดยมี เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์การทำ�งานในพืน้ ทีท่ �ำ ให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูแ้ ละ
เกิดแรงบันดาลใจในการดำ�เนินงานในอนาคต

สรุป
โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรือ้ รังทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอเพือ่ จัดการ
โรคความดันโลหิตสูงจึงเป็นกระบวนการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ เน้นการทำ�งานเพือ่ แก้ปญ
ั หาทีแ่ ท้
จริงของผู้ป่วยและชุมชนมากกว่าการทำ�งานเพื่อตอบตัว
ชีว้ ดั ดำ�เนินงานอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่แบ่งแยกผูป้ ว่ ย
ออกจากวิ ถีข องชุ ม ชนที่มีค วามสั ม พั น ธ์ กัน เจ้ า หน้ า ที่
สุขภาพจึงต้องปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ วิธที �ำ งาน ให้สามารถประสาน
การทำ�งานกับทุกภาคส่วนในชุมชน เพือ่ แก้ปญ
ั หาสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ยได้อย่างเป็นองค์รวม เพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่
มีชมุ ชนเป็นเจ้าของ และสร้างสุขภาวะให้เกิดขึน้ ในชุมชนอย่าง
แท้จริง
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สุพัตรา ศรีวณิชชากร, ผการัตน์ ฤทธิ์ศรบุญ, มธุพร ภาคพรต และ
พฤกษา บุกบุญ. 2558. การจัดการระบบสุขภาพอำ�เภอเพื่อ
ดูแลกลุ่มประชากร: กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคน
พิการ. นนทบุรี: สหมิตร พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด.

