การพัฒนางานเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ
District Health System (DHS)
จังหวัดปัตตานี ปี 2558

ที่มา
การพัฒ นาเครือ ข่า ยสุ ข ภาพระดับ อํ า เภอจัง หวัด ป ตั ตานี มีพ้ืน ที่
อําเภอไข่แดงคือ อําเภอกะพ้อ และอําเภอหนองจิก ที่มกี ารดําเนินการ
DHS
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณในการ
ดําเนินงานจากมูลนิธสิ ขุ ภาพภาคใต้ และยังมีเป้าหมายการดําเนินงานเพือ่
พัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอทัง้ 12 อําเภอ โดยมีการจัดสรรงบ
เพื่ออําเภอทีส่ นใจดําเนินงานอย่างเต็มรูปแบบคือ อําเภอเมือง ยะหริง่ ไม้
แก่น ยะรัง ทุง่ ยางแดง และสายบุรี

วิธีการดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ DHS ระดับจังหวัด ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงาน
ปฐมภูมแิ ละผูร้ บั ผิดชอบงาน DHS จากทุกอําเภอและทุกโรงพยาบาล เพือ่
ร่ ว มวางแผนและดํา เนิ น งานร่ว มกัน โดยบูร ณาการร่ว มกับ การประชุ ม
คณะกรรมการปฐมภูมจิ งั หวัด วางระบบการติดตามความก้าวหน้า ร่วมกับ
ผูร้ บั ผิดชอบงานระดับอําเภอ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจของแต่ละพืน้ ทีต่ ามบริบท สนับสนุ นงบประมาณในการ
ดํ า เนิ น งานให้ก ับ อํ า เภอที่อ่ืน ๆ นอกเหนื อ จากอํ า เภอต้ น แบบ โดยมี
คณะกรรมการออกติดตามเสริมแรงให้กาํ ลังใจในการดําเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ ให้ม ี
การทํางานเป็ นทีมอย่างแท้จริง
2. เพือ่ สนับสนุ นให้เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันด้านสุขภาพของ
ภาคีเครือข่าย การมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยใช้ชมุ ชนเป็ นฐาน
3. เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภออย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิสขุ ภาพภาคใต้

ผล
1. ได้ ค ณะกรรมการเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพอํ า เภอในระดั บ จั ง หวั ด
ซึ่งประกอบด้วย ผูร้ บั ผิดชอบงานผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร งานโรคเรื้อรัง
และภาคีเ ครือ ข่า ย ผู้ร บั ผิด ชอบงานปฐมภูม ิ มีห น้ าที่ในการวาง
แผนการดําเนินงานระดับอําเภอและพัฒนาเครือข่าย
2. ได้ค ณะกรรมการเครือ ข่า ยสุ ข ภาพอํ า เภอในระดับ อํ า เภอ โดย
มีห น้ าที่ในการร่ว มดําเนิน การจัดทําประชาคม คืน ข้อ มูล ค้น หา
ป ญั หา และแนวทางการแก้ไ ขป ญั หาที่เ จ้าหน้ าที่สาธารณสุข ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง
3. ผลการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ UCCARE อยู่ระหว่าง 2.0 –
2.8 จํานวน 7 อําเภอ คิดเป็ นร้อยละ 58.3 และอยู่ระหว่าง 3.0 –
3.7 จํานวน 5 อําเภอ คิดเป็ นร้อยละ 41.7
4. นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์ วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ ิ ให้ขอ้ แนะนําใน
การดํา เนิ น โครงการ ผ่า นการลงพื้น ที่เ พื่อ ศึก ษาจากบริบ ทของ
ชุมชนทําให้สามารถแก้ไขปญั หาได้ตรงตามบริบทของพืน้ ทีจ่ ริง
5. มีการดําเนิ น การแก้ไขป ญั หาในชุม ชน ตามกลุ่ม วัย ไม่ต่ํากว่า 3
แผน โดยการใช้กระบวนการ DHS เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
แก้ไขปญั หา
6. เกิดการขับ เคลื่อ นงานแบบบูรณาการ มีค วามเชื่อ มโยงระหว่าง
DHS PCA SP งานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย และ FCT ให้เป็ นเรื่อง
เดียวกัน
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