โครงการ การส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ
จังหวัดพัทลุง

ที่มา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ รองรับนโยบาย สนับสนุ น และติดตามการดําเนินงาน
DHS ปี งบประมาณ 2558 จังหวัดพัทลุง มีนโยบายกําหนดเป้าหมายพืน้ ที่
การดําเนินงาน DHS ทุกพืน้ ที่ จํานวน 11 อําเภอ และกําหนดเป็ น MOU
ระหว่างผูบ้ ริหารกับสาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง โดยให้ดําเนินงาน DHS
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอําเภอ
2. เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างกันของบุคคลต่างๆ
ในองค์กร และชุมชน
3. เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ

วิธีการดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินงานแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
การดําเนินงานในระดับจังหวัด
จัดการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ DHS ผ่านเวทีแลกเปลีย่ น
เรีย นรู้ กระตุ้น การพัฒ นา ผ่า นการประชุ ม คณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล และการประชุมคณะกรรมการประเมิน DHS จังหวัดพัทลุง
การลงประเมินการดําเนินงานใน 4 อําเภอทีอ่ ยูใ่ นการดูแล
การดําเนินงานระดับอําเภอ
ในระดับ อํ า เภอมีก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการพัฒ นาเครือ ข่ า ย
สุข ภาพระดับ อําเภอ (DHS) จัด ประชุ ม ผู้เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ร่ ว มกัน วางแผน
ขับเคลื่อนแก้ไขปญั หาตามประเด็นร่วม ในแต่ละอําเภอจะมีเวทีประชาคม
และจัดประชุมผูเ้ กีย่ วข้องในระดับอําเภอเพือ่ ดําเนินการร่วมกัน

มูลนิธิสขุ ภาพภาคใต้

ผล
จากการลงเยีย่ ม 4 เครือข่ายเพือ่ ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา
สรุปได้ดงั นี้
1. มีการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเครือข่ายสุขภาพ
อําเภอศรีนครินทร์
2. โครงการสุ ข ภาพดี วิ ถี ค นศรี น คริ น ทร์ มี ก ารตรวจคั ด กรอง
กลุ่ ม เป้ าหมาย อบรมปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมกลุ่ ม เสี่ย งรายบุ ค คล
จัดตัง้ คลินิกไร้พุงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดตามเยีย่ ม
บ้านผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาซับซ้อนโดยทีมสหวิชาชีพ ให้ความรูผ้ ปู้ ว่ ย ญาติ
อบรมให้ความรูผ้ ทู้ เ่ี ข้าร่วมโครงการ
3. การดําเนินงานดูแลผูพ้ กิ ารเครือข่ายสุขภาพอําเภอเขาชัยสน ได้มกี าร
จัดตัง้ คณะทํางาน DHS
จัดประชุมคณะทํางานและที่ปรึกษา
จัด กิจ กรรมให้ค วามรู้ อสม. เรื่อ งการดูแ ลผู้พ ิก ารและมีก ารเยี่ย ม
ผูพ้ กิ าร
4. การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวเครือข่ายสุขภาพตําบลโคกชะงาย อําเภอ
เมืองพัทลุง สร้างเครือข่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเป็ นทีมเดียวสร้างช่อง
ทางการสื่อสารให้เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจความต้องการได้ทวถึ
ั ่ ง ภาคี
เครือข่ายร่วมทํา case conference หลังจากการเยีย่ มบ้านเพื่อ
ประเมินความต้องการผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง สร้างการมีสว่ นร่วมใน
การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวโดยใช้เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
5. การดําเนินงานกิจกรรมชุมชนจัดการเบาหวานเครือข่ายสุขภาพรพ.
สต.ทุ่งยาว อ.เมืองพัทลุง มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนื ข้อมูล
เรื่อ งโรคเบาหวานภาคประชาชนลัก ษณะ “เพื่อ นช่ว ยเพื่อ น ดูแ ล
ซึ่งกันและกัน ” เสริมการให้ค วามรู้เ รื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพติดตามเยีย่ มบ้าน โดยให้ชมุ ชนเป็ นผูจ้ ดั การหลัก
6. การดํ า เนิ น งานสุ ข ภาพจิ ต เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพอํ า เภอควนขนุ น
ั หาด้า น
จัด ประชุ ม คณะทํา งาน DHS วิเ คราะห์ว างแผนแก้ไ ขป ญ
สุขภาพจิตของอําเภอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีประชาคม
สูแ่ ผนการดําเนินงานและกิจกรรม
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