โครงการพัฒนา DHS นาทวี
อ. อาหาร เพื่อการบําบัด

วิธีการดําเนินงาน

ที่มา
ยุทธศาสตร์ “คนนาทวีไม่ทอดทิง้ กัน “ มีกลุ่มเป้าหมายทีส่ าํ คัญ คือ
กลุ่มคนพิการ ที่ยงั มีโอกาสพัฒนาในหลายๆ ด้าน โดยได้นําเครือข่าย
สุขภาพระดับอําเภอ (District Health System - DHS) มาใช้ในการ
ดํ า เนิ น งานพัฒ นาระบบการดู แ ลคนพิก ารในชุ ม ชน โดยรพช.และ
เครือข่ายมีบทบาทในการดูแลคนพิการในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดยเริม่ จากการวิเคราะห์บริบทคนพิการร่วมกัน ทําให้เกิดการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลคนพิการ มีการนํ าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดบริการที่
สอดคล้องต่อเนื่องครอบคลุมทัง้ การส่งเสริม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟู
การหนุ นเสริมการดูแลโดยสร้างศักยภาพครอบครัว อสม. ท้องถิน่ ชุมชน
และเชื่อมโยงกับสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริบทของนาทวี
การสนับสนุ นการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอเพือ่ การจัดการ
อําเภอสุขภาวะของอําเภอนาทวีได้ต่อยอดกิจกรรมเน้นการป้องกันความ
พิก ารรายใหม่จ ากโรคเรื้อ รัง โดยนํ ากิจ กรรม 3 อ 2 ส มาเป็ น ตัว ขับ
เคลื่อนที่สําคัญ เน้น อ. อาหารเพื่อการบําบัด เพิม่ ความครอบคลุมของ
พื้น ที่ให้ม ากขึ้น พร้อ มการค้น หาเพื่อ นร่ ว มทาง เช่น เกษตรจิต อาสา
ปราชญ์ชาวบ้าน แพทย์แผนไทย บุคคลต้นแบบ บุคลากรด้านการศึกษา
องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ และผูน้ ํ าชุมชน เป็ นต้น นอกจากนัน้ ยังมีการ
ใช้กจิ กรรมการปลูกผักในการเสริมสมรรถนะในกลุม่ คนพิการ
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วิเคราะห์บริบทร่วมกัน ในรูปภาคีเครือข่าย โดยผ่านกระบวนการ
ขายความคิด คืน ข้อ มูล ชัก ชวน กํ า หนดเป้ า หมายและบทบาท
หน้าทีร่ ว่ มกัน “เสริมสร้างสมรรถนะ ลดภาระ ไม่ทอดทิง้ กัน สานฝนั
ด้วยทีม” กําหนดนิยาม อาหารคือยา “ปลูกทุกอย่างที่ กิน กินทุก
อย่างที่ ปลูก” ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ดีต่อสุขภาพ ดีต่อ
สิง่ แวดล้อม ดีต่อเมือง
ขับเคลื่อน DHS ผ่านโครงการต่างๆ 1) โครงการล้อมรักผักสวน
ครัวรัว้ กินได้ในกลุม่ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส 2) โครงการฝึกอบรม
อาชีพ: คนพิการกับคลินิกยาเสพติด 3) โครงการปลูกผักล้อมรัก
สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข 4) โครงการปลูกผักเพือ่ การบําบัด:
คนไข้ทวไป
ั ่ โรคเรือ้ รัง สุขภาพจิต ยาเสพติด
ค้นหาบุคคลต้นแบบ ทัง้ ภาคประชาชนและบุคลากร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระพับอําเภอ (DHS) โดย
เชื่อ มโยงโรงพยาบาล หน่ ว ยบริก ารปฐมภู ม ิ ท้ อ งถิ่ น และภาค
ประชาชนในพืน้ ที่
2. การปรับ เปลี่ย นวิถี ชีวิต ใหม่ เป็ น วิถี ชีวิต ที่ล ดเสี่ย ง ลดโรค ลด
ภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดการตาย ลดภาระค่าใช้จ่ายทัง้ ระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ

มูลนิธิสขุ ภาพภาคใต้

รูปที่ 1. เส้นทางเดินกระบวนการพัฒนา

ผล
1. เกิดสุขภาพดีวถิ คี นนาทวี
2. มีบุคลากรต้นแบบการปลูกผักเพือ่ การบําบัดนําร่อง 5 คน
3. ประชาชนต้ น แบบการปลู ก ผัก เพื่อ การบํ า บัด นํ า ร่ อ ง รพ.สต.
ประกอบ 3 คน
4. คนพิการสามารถรวมกลุ่มกันผลิตลูกประคบ สบู่สมุนไพร จําหน่ าย
เพิม่ รายได้ให้กบั คนพิการ
5. นายลีเ ขวน เหมนุ้ ย ชมรมคนพิการนาทวี ได้ร บั รางวัลคนพิการ
ดีเด่นประจําปี 2557 ของจังหวัดสงขลา
6. เกิดศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ตําบลนาหมอศรี และมีแปลง
สาธิตทัง้ ในชุมชน รพ.สต. รพ. และเครือข่าย
7. กิจกรรมเสริมรายได้คนพิการ
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