โครงการติดตาม
การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอําเภอ (DHS)
จังหวัดนราธิวาส
ผลการดําเนินงาน

ที่มา
จัง หวัด นราธิว าส มีส ถานบริก ารปฐมภู ม ิ รวมทัง้ สิ้น 117 แห่ ง
แบ่งเป็ น รพ.สต. จํานวน 111 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จํานวน 5
แห่ ง และศู น ย์แ พทย์ชุ ม ชน 1 แห่ ง ซึ่ง ผลการดํ า เนิ น งาน อํ า เภอที่ม ี
District Health System (DHS) ทีเ่ ชือ่ มโยงระบบบริการปฐมภูมกิ บั ชุมชน
และท้องถิน่ อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทัง้ 13 อําเภอ คิดเป็ นร้อยละ 100
โดยเน้ น ให้ ม ี ก ารทํ า งานร่ ว มกัน ของผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาลกั บ
สาธารณสุขอําเภอและการทํางานของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขร่วมกับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดยสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
นราธิวาส ได้จดั ทํา “โครงการพัฒนา รพ.สต. แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนราฯ”
เพือ่ สนับสนุ นให้การดําเนินงานตามเป้าหมายนโยบาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการรับ รู้และทําความเข้าใจต่ อการดําเนิ น งานการพัฒ นา
เครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System)
2. เพือ่ กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอให้
สอดคล้องกับบริบทพืน้ ที่
3. เพือ่ ประเมินผลการดําเนินงาน และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ DHS และนําไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป

วิธีการดําเนินงาน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสมีทีมพัฒ นางานปฐมภูม ิท่ี
ชัดเจน มีการประชุมติดตามงานทุกเดือน ในระดับ อําเภอมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอในทุก อําเภอ มีแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารเชื่อมโยงระบบบริการและเครือข่ายบริการ
สุข ภาพ ทุก อําเภอประเมิน ตนเองให้จ งั หวัด ปี ละ 2 ครัง้ ออกประเมิน
1 ครัง้ สนับสนุ นให้มที มี หมอครอบครัว เพื่อดูแลผูส้ งู อายุตดิ เตียง ผูพ้ กิ าร
และผูป้ ว่ ย palliative care ทุกพืน้ ที่ กําหนดปญั หาสุขภาพตามบริบท
(Essential care) รพ.สต ละ 1 เรื่อง มีการสนับสนุ นและพัฒนา DHS ตาม
องค์ประกอบ UCCARE ตามเกณฑ์ DHS - PCA สนับสนุ นการพัฒนา
ตาม Essential care แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง DHS ระดับจังหวัด
ทุก 2 เดือน รายงานการติดตาม การดําเนินการ DHS และ FCT ในที่
ประชุม คปสจ. ทุกเดือน มี Good practice ทีส่ ามารถบอกได้ว่าประชาชน
ได้รบั การดูแลหรือมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยสนับสนุน
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาสได้มกี ารประกาศนโยบายที่
ชัดเจน
มีก ารแต่ ง ตัง้ ให้ น ายแพทย์ ส มชาย ศรีส มบัณ ฑิต ผู้อํ า นวยการ
โรงพยาบาลตากใบ เป็ น ผู้ ช่ ว ยนายแพทย์ ส าธารณสุ ข ในการ
ขับเคลือ่ นงานปฐมภูม ิ
มีทมี พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมริ ะดับจังหวัดทีเ่ ข้มแข็ง
มีการสนับสนุ นงบประมาณในการดําเนินงาน
ผูบ้ ริหารให้นําผลดําเนินงาน เข้าวาระการประชุม คปสจ. ทุกเดือน

ระบบการบริหารจัดการ ใช้กลไก “รพ.สต.แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนราฯ”
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบปฐมภูมแิ ละ DHS ซึ่งจะมีการอบรม
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ุกเดือน โดยนํ าร่องใน 41 รพ.สต. และมีกลยุทธ์
หลัก 6 ประการ ดังนี้
1. สถานที:่ สถานทีส่ ะอาดและผ่านการประเมิน Healthy work place
และมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี
2. ข้อมูลสารสนเทศ: มีขอ้ มูลสุขภาพทีเ่ ป็ นปญั หาของชุมชนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมเป็ นเจ้าของ
3. ด้านระบบการบริหารจัดการ: มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตัวชีว้ ดั
ของหน่วยงาน
4. ทีมหมอครอบครัว: มีการจัดการโครงสร้าง Family Care Team (FCT)
ของ รพ.สต. มีบทบาทและการทํางานชัดเจน ครอบคลุมทุกครัวเรือน
5. ดําเนินงานเป็ นเครือข่ายสุขภาพของชุมชน (OTOP)
ที่มเี วที
แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ุก 2 เดือน
6. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุ นพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณของชุมชน

มูลนิธิสขุ ภาพภาคใต้
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