โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
เครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ จังหวัดสตูล

ที่มา
กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้วย
กลไกระบบสุขภาพอําเภอ หรือ ชื่อทีเ่ ราเรียกติดปากว่า DHS “เอ๊ะ คือ
อะไร ชักงง” “งานใหม่หรือเนี่ย” “เริม่ ต้นทําอย่างไร” “เรื่องใหญ่นะเนี่ย”
เชื่อว่าหลายๆ คนในแวดวงสาธารณสุขก็คงคิดเช่นนัน้ กว่าจะจัดการกับ
“ต่ อ มเอ๊ ะ ” ได้ก็ใ ช้เ วลาตัง้ หลายวัน เมื่อ เข้า ใจในหลัก การของระบบ
สุขภาพอําเภอ หรือ UCARE จังหวัดสตูลจึงกําหนดให้ทุกอําเภอใน
จังหวัดนํากระบวนการ DHS ไปขับเคลือ่ นระบบสุขภาพระดับอําเภอ โดย
มีมลู นิธสิ ขุ ภาพภาคใต้เป็ นภาคีหนึ่งทีช่ ว่ ยสนับสนุ นงบประมาณในการจัด
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดําเนินงาน DHS ในระดับอําเภอ และวิทยากร
ทีท่ รงคุณวุฒ ิ “อาจารย์ นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์” อําเภอละงู ภายใต้การนํ า
ของ นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลละงู เป็ นอําเภอ
ต้นแบบในการเรียนรู.้ ..อุ๊ต๊ะ...สตูลช่างโชคดีกระไรเนี่ย เริม่ ก้าวกันดีกว่า

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการการทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมี
ความเป็ นเอกภาพระหว่างโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดําเนินงานระหว่างอําเภอ
3. เพือ่ เชือ่ มโยงระบบบริการปฐมภูมกิ บั ชุมชนอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง
วิธีการดําเนินงาน
การขับเคลื่อนเครือข่าย DHS ในปี พ.ศ.2557-2558 เริม่ ด้วยการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ผ่านการนํ าเสนอการดําเนินงานจาก
อําเภอต่างๆ ทุกๆ 2 เดือน รวม 7 ครัง้ ซึง่ ทีมเครือข่าย DHS ระดับอําเภอ
ประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุข อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผูน้ ําศาสนา กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒคิ อยให้คาํ ชีแ้ นะ
นํ าบทเรียนจากพืน้ ทีต่ ่างๆ มาร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แล้วกลับไปทบทวน
การดําเนินงานทีเ่ น้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในเดือน
กัน ยายน 2558 จัง หวัด สตู ล ได้ป รับ เปลี่ย นรู ป แบบการเรีย นรู้จ ากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นห้องประชุมเป็ นการใช้วธิ สี ญ
ั จรดูงานในพืน้ ทีจ่ ริง เช่น
การดําเนินงานของ “ภาคีเครือข่ายปากนํ้าน่าอยู่” ทีใ่ ช้กระบวนการให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนด้วยตนเอง เป็ นต้น

ผล
การดําเนินโครงการในระยะเวลา 2 ปี เกิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และระบบบริการสุขภาพ ทัง้ ระดับ รพ. สาธารณสุข
อําเภอ รพ.สต. เกิดการรับรูแ้ ละเป็ นหุน้ ส่วนของโครงการ ร่วมวางแผนการ
ขับเคลื่อนทัง้ เชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงนโยบายทีส่ อดคล้องกับบริบทและวิถชี วี ติ ของ
พืน้ ที่ มีบทบาทในการพัฒนารูปแบบและกลไกในระบบสุขภาพระดับอําเภอ
เช่น
“ตําบลแกหราตนเอง” (ตําบลจัดการตนเอง) ใช้กระบวนการนโยบาย
สาธารณสุขเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม อบต.นาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ด้วยกลวิธี “ชันชีสขุ ภาพ”
“พัฒนาคน สังคม สิง่ แวดล้อม” มัสยิดบ้านบารายี ใช้หลักศาสนาของ
ศาสนาอิสลามเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา โดยเริม่ ต้นที่สถาบันครอบครัว
บุคคล ชุมชน
“ชมรมหวานใจ” ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมู่ 4 ตําบลนิ คมพัฒ นา
อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ผลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ น ว คิ ด ด้ า น สุ ข ภ า พ
“...เป็ นเบาหวานแล้ว อย่าให้อว้ น ถีบมันออกไป เพราะ 2 โรคนี้ ชอบมา
คู่กนั ไม่งนั ้ เราตาย...” ประธานชมรมหวานใจ ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.
มะนัง จ.สตูล
2. ประชาชนในพืน้ ที่เกิดความพึงพอใจการให้บริการใ นกลุ่ม
ผูส้ งู อายุ
“...พอใจในคลินิกเบาหวานในชุมชน เพราะว่าส่วนใหญ่เป็ น ผูส้ งู อายุทงั ้
เพ...” ป้าประภา ยืนยง ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้องเหมาะสม
“...หมอรักษาเราแล้ว เราต้องรักษาตัวเองด้วย อย่าทุม่ ยาสักเม็ดกินยา
ให้หมด อย่าขาดยา โรคเราถ้าไม่รกั ษาด้วยตัวเองไม่ได้ อะไรทีห่ มอ
ห้ามผมไม่ทาํ พรือดี...” ลุงเชียร ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
4. สร้างความเข้มแข็งให้ กบั ระบบบริการปฐมภูมิ เกิดการมีส่วนร่วม
ขับ เคลื่อ นการทํา งานมิติสุข ภาพระดับ พื้น ที่ เกิด ทีม การเยี่ยมบ้า น
ระบบเพื่อนช่ว ยเพื่อ น เชื่อ มโยงกับ กระบวนการเรียนรู้แบบ DHML
การดําเนินงานตาม นโยบายหมอครอบครัว สุขภาพตามกลุ่มวัย และ
ระบบ service plan
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