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คํานํา

 กรมควบคุมโรคไดมีนโยบายใหการสนับสนุนและพัฒนาอําเภอ ซึ่งเปน
หนวยงานระดับพืน้ทีใ่หมรีะบบเฝาระวงัปองกันควบคมุโรคทีเ่ขมแขง็ สามารถเปนทีพ่ึง่
ของประชาชนได มาตั้งแตป 2554 โดยกําหนดคุณลักษณะของอําเภอเขมแข็ง
ดานการปองกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพขึน้ 5 องคประกอบหลัก ไดแก คณะกรรมการ 
ระบบระบาดวิทยาที่ดี การวางแผน การจัดหาทรัพยากร/งบประมาณ และผลสําเร็จ
ของการปองกันควบคุมโรค และในปที่ผานมาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มนีโยบายสงเสริมการพฒันาเครอืขายสขุภาพระดับอาํเภอ (District Health System) 
เพื่อใหเกิดความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ในการจัดการปญหาสุขภาพอยางเปน
เอกภาพในแตละอําเภอ
 แนวทางการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน : เรียนรู
จากประสบการณเลมนี้ จึงไดนําเสนอแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพอําเภอและตัวอยาง
การปฏบิตังิานตามนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งอยางยัง่ยนื ทีม่ผีลการปฏิบตัเิดน 
เพื่อใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะใชเปนแนวทางในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ตอไป
 ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของ ทั้งในสวนของการใหความรูบทเรียน และ
การจัดทําเอกสารเลมน้ี หากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด กรุณาแจง

กลุมพัฒนาวิชาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
 
 ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ และคณะ

 กรกฎาคม 2557
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บทนํา 

ความเปนมา
 กรมควบคุมโรคมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ เพื่อการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา รวมถึงการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพผานเครือขาย
นําไปเผยแพรสูประชาชน โดยมุงหวังใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง และ
อยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคกุคามและความรุนแรง
ดานสุขภาพ และในป 2554 กรมควบคุมโรคไดเล็งเห็นความสําคัญของ “อําเภอ” 
วาเปนศูนยรวมการบริหารทรัพยากรจากสวนภูมิภาคสูทองถิ่นในการดําเนินงานของ
หนวยงานราชการตางๆ เพือ่แกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนที ่ จงึไดกาํหนดนโยบาย 
“อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคโดยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งรฐั 
เอกชน และประชาชน ไมใชดาํเนนิงานเฉพาะหนวยงานสาธารณสุขเพยีงหนวยงานเดียว 
เนนใหทองถิ่นและประชาชน มีบทบาทในการแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
ตนเอง อันจะทําใหการดําเนินงานแกไขปญหาเกิดความย่ังยืน กรมควบคุมโรค 
มุงพัฒนา “อําเภอ” ใหมีระบบเฝาระวังฯ เตือนภัย รวมถึงการเตรียมความพรอม

ตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ โดยสราง SRRT เครือขายเพื่อใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม 

อันจะทําใหเกิดประสิทธิผลตอการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ไดทัน

ทวงที 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดกลาวถึงแนวคิดอําเภอควบคุมโรค
เขมแขง็ไววา อาํเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ยนื ถอืเปนนโยบายสาํคัญของกระทรวง

สาธารณสขุ ทีมุ่งหวงัทีจ่ะใหทกุอาํเภอมรีะบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝาระวงั 

ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ทันสถานการณ โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
ควบคุมโรคมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธสรางกระแส กระตุน จูงใจใหหนวยงาน
ทุกภาคสวนสนใจเขารวมในโครงการ “โครงการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” 

โดยพัฒนาแบบแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานในระดับอําเภอ และ อปท. 
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สนับสนุนใหจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนับสนุนอําเภอใหไดตามคุณลักษณะ
ที่กําหนด "อําเภอเขมแข็งดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคแบบยั่งยืน"   
 จากแนวคิดที่วา “อําเภอ” เปนศูนยรวมการบริหารทรัพยากรจากสวน
ภูมิภาคสูทองถิ่นในการดําเนินงานของหนวยงานราชการตางๆ เพื่อแกไขปญหา
ของประชาชนในพ้ืนที่ กรมควบคุมโรคไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดกําหนดนโยบาย 
“อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” ขึ้นในป 2554 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค โดยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือจากทุก
ภาคสวนทั้งรัฐ เอกชนและประชาชน ไมใชดําเนินงานเฉพาะหนวยงานสาธารณสุข
เพียงหนวยงานเดียว เนนใหทองถิ่นและประชาชนมีบทบาทในการแกไขปญหาโรค
และภยัสุขภาพในพ้ืนท่ีตนเอง อันจะทําใหการดําเนินงานแกไขปญหาเกิดความย่ังยืน 
กรมควบคุมโรค มุงพัฒนา “อําเภอ” ใหมีระบบเฝาระวังฯ เตือนภัย รวมถึง
การเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ โดยสราง SRRT เครือขายเพ่ือใหทองถิ่น
และชมุชนมสีวนรวม อนัจะทาํใหเกิดประสทิธผิลตอการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ไดทันทวงที ซึ่งจากการดําเนินงานในปแรก พบวา อําเภอสวนใหญสามารถ
ดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนดไว แตยังคงพบปญหาบางอยางในการดําเนินงาน 
เชน การผลักดันเชิงนโยบายและการถายทอดแนวคิดเรื่องอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งฯ
ยังไมครอบคลุมในระดับพื้นท่ี เกณฑการประเมินตนเองบางขอไมเหมาะสมกับบริบท

ของพื้นที่ เปนตน
 ในป 2555 กรมควบคุมโรคยงัคงดาํเนนินโยบายการพัฒนาอาํเภอควบคุมโรค

เขมแข็งแบบยั่งยืนตอเนื่อง และไดมีการปรับเกณฑคุณลักษณะใหมีความทาทาย
สําหรับผูปฏิบัติงานในอําเภอ โดยยึดกรอบแนวทางการดําเนินงานตามคุณลักษณะ
ทั้ง 5 ดาน ไดแก 

 1)  มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 2)  มีระบบระบาดวิทยาในระดับอําเภอที่ดี 
 3)  มีการวางแผนกํากับติดตามและประเมินผลการปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 
 4) มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนรูปธรรม และ 
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 5) มีผลสําเร็จของการควบคุมปองกันโรคที่สําคัญตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสขุและโรค/ภยัสขุภาพท่ีเปนปญหาในพืน้ทีอ่ยางนอยประเดน็ละ 1 เรือ่งขึน้ไป 
 ในป 2556 ซึง่เปนปทีส่ามของการดําเนินการตามนโยบาย กรมควบคุมโรค
ไดมีการพัฒนาปรับปรุงเกณฑคุณลักษณะ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยตามขอมูล
ที่พบจากการดําเนินงานในปที่สอง โดยเฉพาะคุณลักษณะที่ 2 (มีระบบระบาดวิทยา
ที่ดี) รวมทั้งไดเพิ่มตัวช้ีวัดใหม คือ โรคมือเทาปาก เนื่องจากมีการระบาดใหญ
ในป 2555 ในหลายพื้นท่ี ซึ่งการดําเนินงานในป 2556 นี้ยังคงใชหลักการและ
แนวทางในการประเมินเชนเดยีวกับปทีผ่านมา โดยใหอาํเภอประเมินตนเอง สาํนกังาน
สาธารณสุขจังหวัดประเมินยืนยัน สํานักงานปองกันควบคุมโรคประเมินรับรองและ
ใหรางวัล และกรมควบคุมโรคยังผลักดันใหอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
เปนตัวชี้วัดในระดับเขตตรวจราชการบูรณาการ และตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด
 ในป 2557 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไดมีการปรับโครงสรางและ
ไดมีนโยบายการดําเนินงานเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ หรือ District Health 
System: DHS ในปที่ผานมา ซึ่งเปนการพัฒนางานระบบสุขภาพแบบบรูณาการ
ที่ผสมผสานงานสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู เนนการทํางานรวมกันทั้งเครือขาย
ในระดบัอาํเภอ โดยมีเปาหมายใหสภานะสขุภาพของประชาชนในอําเภอดขีึน้ ประชาชน
ดูแลตนเองได และทีมสุขภาพอําเภอมีความเขมแข็ง ซึ่งการดําเนินงานของ DHS 

มีสวนคลายคลึงกับการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (Disease 

Control Competent District : DCCD) ของกรมควบคุมโรค ในปนี้ จึงได
บรูณาการท้ังสองเรื่องเขาดวยกัน โดยใหอําเภอประเมินตนเอง โดยใชกรอบแนวคิด
ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 5 ดาน 5 ระดับ ผานอินเตอรเน็ตบนหนาเว็บของสํานัก

จัดการความรู กรมควบคุมโรค หากอําเภอผานระดับ 3 (ทุกดาน) ใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดประเมินอําเภอความคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน โดยใชกรอบแนวคิด
คุณลักษณะ 5 ดานที่กรมควบคุมโรคกําหนด แลวสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ดําเนินการประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนระดับดี  เพื่อคัดเลืออําเภอ
ทีม่ผีลงานดเียีย่มเปนตวัแทนเขต และกรมควบคุมโรคจะมกีารมอบรางวัลและเชดิชูเกยีรติ
ตอไป
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 และเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรูการดาํเนินงานอาํเภอควบคุมโรคเขมแขง็
แบบย่ังยืนระหวางพื้นท่ี สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
จึงไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน : เรียนรู
จากประสบการณ ซึ่งเปนการรวบรวมแนวปฏิบัติตามคุณลักษณทั้ง 5 ดาน ของ

อําเภอที่มีผลการดําเนินงานที่ดีเดน ทั้งจากพื้นท่ีที่รับผิดชอบ และจากพ้ืนที่อื่นขึ้น  
เพื่อใหผูสนใจไดศึกษาเปนแนวทางในการปรับใชในพื้นที่ของตน
วัตถุประสงค

 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง

แบบยั่งยืน แกผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในพื้นท่ีเขตบริการสุขภาพที่ 9
กลุมเปาหมาย
 บุคลากรสาธารณสุขที่เก่ียวของในการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง

ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9

ขอบเขตเน้ือหา
 แนวทางการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน : บทเรียน
จากประสบการณ  เปนการสกัดบทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว
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จากหลากหลายพ้ืนที ่ ทัง้ในพืน้ท่ีเขตบรกิารสขุภาพที ่ 9 และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทัง้จากเอกสาร
และการถอดบทเรียนจากพื้นท่ีจริง เนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
 สวนที่ 1 ความเปนมา
 สวนที่ 2 แนวคิดระบบสุขภาพอําเภอ 
 สวนที่ 3 แนวทางการดําเนินงาน โดยแบงออกเปน 5 ประเด็นยอย 
ตามคุณลักษณะของอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งที่กรมควบคุมโรคกําหนด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 บุคลากรสาธารณสุขที่เก่ียวของกับการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง 
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 สามารถนําแนวทางจากบทเรียนการดําเนินงานของ
พืน้ทีอ่ืน่ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนทีท่ีร่บัผดิชอบ ใหเกดิประสิทธภิาพ
ในการปองกันควบคุมโรคตามแนวคิดอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนตอไป



สวนท่ี 2

แนวคิดระบบสุขภาพอําเภอ

(District Health System)
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ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System)
 เนื่องในปจจุบันระบบการแพทยไทยไดเจริญกาวหนาไปมาก พรอมๆ กับ
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมทีก่าวหนาไปมากเชนกัน ทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงกบัวถิชีวีติ
ของประชาชนคอนขางมาก หมายชชุนกาวไปสูชมุชนเมอืง อตุสาหกรรมและการคาขาย 
พื้นที่เกษตรกรรมท่ีเคยทําอยางพอเพียงก็เปลี่ยนไปสูเกษตรกรรม เพื่อการคามากขึ้น  
นําไปสูโรคภยัหรือสุขภาพที่มีความหลากหลาย  อุบัติเหตุที่มีระดับความรุนแรงที่สูงขึ้น 
สวนการแพทยก็ทําใหประชาชนมีอายุขัยมากขึ้น เขาสูสังคมผูสูงอายุ  
 ถาเรามองแตในมุมมองสาธารสุข เราจะพบเพียง รพช. รพสต. หรือ สสอ.  
ที่การขับเคล่ือนภาวะคุกคามกับสุขภาพนั้น มันเปนเรื่องไมงายเลย และกลายเปน
งานตั้งรับที่ทําใหบุคลากรเหน่ือยและลาไปในที่สุด แตระบบสุขภาพระดับอําเภอ 
ยังหมายรวมถึงประชาชนทุกคนท่ีอยูในอําเภอนั้นๆ ซึ่งเปนรากเหลาของการดูแล
กันและกัน และหมายรวมถึงหนวยงานตางๆ ทั้งรัฐและเอกชนที่รวมดูแลประชาชน
คนเดียวกัน เพ่ือชวยกันสะทอนใหเห็นภาพสุขภาพวา Health Status ของ
อําเภอนั้นๆ รวมกัน การทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิจึงไมใชเนนที่จัดบริการเพื่อ
ใหการบริการอยางเดียว ไมวาจะรักษา สรางเสริม ปองกันกัน ฟนฟูสุขภาพ แตมี
หนาทีอ่กีดานหนึง่ ในการทาํงานรวมกบัเครอืขายในการรับรูสขุภาวะในแตละชวงเวลา
ทีเ่ปลีย่นและจดัระบบตางๆ ของหนวยบรกิารใหสอดคลอง เสรมิหรอืรวมสรางปญญา

ของชุมชนในการดูแลกันและกัน แกปญหาทุกดานตางๆ ที่เกิดในแตละชวงเวลาได 

และสามารรถรับรูผลลัพธที่เกิดไมวาดีหรือไมดี เพื่อเปนตนทุนใหเกิดการพัฒนาตอไป

ในอนาคต
 ดังนั้น หลักคิดของระบบสุขภาพระดับอําเภอ จึงตองการใหเกิดภาพของ
การรับรูและการรวมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในอําเภอใหดีขึ้น เกิดสมดุลดวย

ทีมสาธารณสุขที่เปนทีมเดียวกันในการรวมรับรูและทํางาน เพ่ือการตอบสนองตอ

สุขภาพวะ และสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงในชุมชนตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเปนดานที่ตอง

อาศัยความชํานาญของเราเอง คือ การรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสภาพ  
ขณะเดยีวกนักต็องรวมมอืหรอืเปนสวนสนบัสนุนกบัเครอืขายอืน่ๆ เพือ่ใหเกดิการดแูล
กันและกันของประชาชนในชุมชน และทายสุด บุคลากรของสาธารณสุขก็รูสึกเปน
สวนหนึ่งของระบบของชมุชนนั้นๆ มีความภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง
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รูปที่ 1 : โมเดลของระบบสุขภาพอําเภอ

ระบบสุขภาพอําเภอ คืออะไร
 คือ ระบบการทํางานเพื่อรวมแกไขปญหาสุขภาพ อยางมีประสิทธิภาพ           
บูรณาการภาคี เนนเปาหมาย ผานกระบวนการช่ืนชม และจัดการความรูแบบอิง

บริบทของแตละสถานท่ี
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 กรอบแนวคิดการทํางานแสดงใหเห็นไดดังรูปที่ 2 โดยการขับเคล่ือนของ 

Unity of District Health Teams ตองเปนไปเพื่อตอบสนองตอการดูแลตนเอง     

และมุงเปาไปที่ Essential Cares เพื่อใหเกิดผลลัพธที่สําคัญ 2 ประการ คือ
 1. Clinical Outcomes: อันไดแก การเปล่ียนแปลงของ อัตราตาย,     
ความพิการ และเร่ืองของคุณภาพชีวิต

 2. Psychosocial Outcomes: อันไดแก คุณคาในตัวเอง, ความสําเร็จ     

ในตนเอง และความสุข
 โดยที่กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นผานกระบวนการ CBL และการทํางาน
ประจําสูงานวิจัย
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รูปที่ 2 : สวนประกอบของกรอบแนวคิด DHS

รูปที่ 3 : สวนประกอบแตละดานที่สําคัญของ DHS
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 ในรูปที่ 3 ในกรอบซายมือ มีการขยายสวนประกอบท่ีเปนแกนของที่มา
ของผลลัพธทางสุขภาพ ผานทางปญหาตางๆ ที่มีการจัดเรียงในแตละพื้นที่ ซึ่ง
ไมจําเปนตองเหมือนก้ัน ตรงนี้ก็เปนสวนท่ีสําคัญ เนื่องจากปญหาในแตละที่มีความ
แตกตางกันออกไป จึงเลือกพัฒนาตามแตปญหาที่มีความสําคัญ
กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ
 ในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ มีกระบวนการในการพัฒนาดังนี้
 1) Unity District Health Team
  การพัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอใหสําเร็จนั้น จําเปนตองมีการ
ทํางานรวมกันในหลายระดับ หลายภาคสวน ควรมีการบริหารงานที่โปรงใส ไดรับ
การยอมรับจากทุกฝาย และตองถือเปนภารกิจรวมกันในการที่จะนําไปสูผลลัพธ
ทางสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความ
เขาใจในแนวคิดและมองเห็นภาพรวมของระบบสุขภาพ รวมไปถึงภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของ เพ่ือจะชวยปรับปรุงการจัดการใหสอดคลองกับความจริงในแตละพื้นที่ 
โดยมีเปาหมาย คือ ทีมบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในภาพรวมของอําเภอ 
ทีม่ศีกัยภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการบริหารนัน้สามารถใหบรกิาร
ทางสขุภาพทีป่ระชาชนตองการ มคีณะกรรมการบริหารเครือขายบรกิารสุขภาพอาํเภอ 
(District Health Team) เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่มุงเนนการทํางานรวมกัน
และเชื่อมประสานงานกัน วางกรอบแนวคิดและการดําเนินงาน และเปาหมาย

การพัฒนาบริการสุขภาพระดับอําเภอที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมกัน ภายใต

รูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบดวย ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ตัวแทน
จากภาคประชาชน, ตัวแทนจากผูใหบริการ (โรงพยาบาล, สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ, รพ.สต.) โดยมีหนาที่วางแผน และกําหนดทิศทางนโยบายในการจัดบริการ

สขุภาพ และแกไขปญหาสขุภาพอยางมสีวนรวมทุกภาคสวน มกีารประสานความรวมมอื 

สรางความเปนเอกภาพขององคกรที่มีสวนในการจัดบริการสุขภาพในพ้ืนที่ บริหาร

จัดการใหมีการจัดเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ เปนไปตามทิศทางนโยบาย
ที่กําหนด จัดหาและรวมสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการบริการจัดการงบประมาณ
แบบเครือขาย



16

 2) Resource Sharing
  ในขณะที่ภารกิจของระบบบริการสุขภาพนั้นกวางขวาง  แตทรัพยากร
ทีม่นีัน้คอนขางจาํกัด จงึไมอาจพฒันาทุกเรือ่งไดพรอมกนั ความสําคัญคือการจดัลาํดบั
ภารกิจทางสุขภาพ และจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม มีความโปรงใส ยุติธรรม 
และไดรับการยอมรับจากทุกฝาย รูปแบบการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนวยบริการในแตละเครือขายอาจแตกตางกัน บางแหงการแบงปนทรัพยากร
เปนไปอยางไมเทาเทียม การจัดสรรเงินสนับสนุนไมสอดคลองกับภาระงาน จึงทําให
ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาระบบบริการ  สถานการณดานกําลังคนมีแนวโนมลดลง
    ขณะที่จํานวนประชากรและความตองการบริการสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น  
สงผลใหภาระงานของเจาหนาที่เพิ่มข้ึน ขณะเดียวกัน นโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ผลใหอุปสงคหรือความตองการตอบริการเพิ่มขึ้นมาก ยิ่งเพิ่มภาระงาน
ดานการรกัษาพยาบาลของหนวยบรกิาร และอาจมผีลกระทบดานลบของการจัดบรกิาร
สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและลบริการเชิงรุกของหนวยบริการ ดังนั้น เปาหมายคือ 
การที่สถานบริการที่อยูในชุมชนไดรับการสนับสนุนใหมีวัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑ 
อุปกรณทางการแพทย การเขาถึงหองปฏิบัติการ และมีการสนับสนทางวิชาการ 
เพ่ือทีมผูบริการสามารถใหบริการไดอยางเต็มสมรรถนะ ตามขอบเจตบริการ มีการ
สนบัสนนุดานทรพัยากรบคุคล โดยมกีารวางแผนรวมกนัระดบัอาํเภอ อาจมีการสับเปล่ียน

บุคลากรตามความเหมาะสมเพราะอยูในเครือขายเดียวกัน การสนับสนุนดานการเงิน
โดยมกีารดาํเนนิงานในรปูของเครือขาย มคีณะกรรมการในการดําเนนิงาน มกีารจัดสรร

งบประมาณโดยผานคณะกรรมการบริการจดัการ การสนบัสนนุดานเวชภณัฑยา วคัซนี
และเคร่ืองมือ มีการจัดทําแผนจัดซื้อโดยคณะกรรรมการ นอกจากนั้น ควรมีการ
วางระบบการปองกันการติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐาน ผลลัพธที่เกิดขึ้น นาจะทําให

เกิดประสิทธิภาพโดยรวมในการใหบริการ  และสงผลใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ

เพ่ิมมากขึ้น
 3) Essential Service
  ระบบบรกิารปฐมภูม ิ มคีวามสาํคญัและเอือ้ตอการเขาถงึบรกิารสขุภาพ
ที่จําเปน  โดยเปนหนวยบริการหลักที่ใหบริการแกประชาชน  การบริการปฐมภูมิ
เปนพื้นฐานของการใหบริการสุขภาพแกประชาชน เปนบริการที่มีความหลากหลาย
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และรอบดาน ใกลชิดประชาชน มีหลายกิจกรรมตองใหบริการที่บาน/ชุมชน การจัด
บรกิารจงึตองสะทอนคณุลกัษณะท่ีสาํคญั คอื เปนบรกิารทีต่อบสนองตอปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที ่ เปนไปตามบริบท สอดคลองกับวฒันธรรม ตองมกีระบวนการ
เรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน (Context Based Learning) สอดคลองกับบริการ
ที่จัดใหม การจัดบริการภายนอกสถานบริการหรือในชุมชนน้ันในแตละพื้นที่มีความ
แตกตางกันมาก อาจจะมีคลายกันบางแตคุณภาพบริการก็อาจจะมีความแตกตางกัน 
จึงควรมีการกําหนดคุณภาพบริการที่ประชาชนคาดหวังได ในดานการบริการที่จําเปน
อันประกอบดวย การดูแลกลุมผูสูงอายุ/ ผูที่ตองพึ่งพา โดยสามารถไดรับการดูแลได
ในชุมชนและที่บาน, การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ ไขมัน
ในเลอืดสงู/ โรคหัวใจ/ หดื/ ถงุลมปอดโปงพอง/ วณัโรคปอด/ เอดส/ โรคไต/ โรคตบั/ 
มะเร็ง), การควบคุมโรคในทองถิ่น (ไขเลือดออก/ โรคไมติดตอ), การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพปองกันโรค (คัดกรองโรค/ อนามัยสิ่งแวดลอม/ อนามัยแมและเด็ก/ 
อาชีวอนามัย), จัดใหมีระบบการแพทยฉุกเฉิน, การดูแลสุขภาพชองปาก, การดูแล
ผูปวยทางจิตเวช-สุขภาพจิต, การใหบริการกับกลุมผูพิการ (อัมพาต/ เบาหวาน
ถูกตัดเทา/ แผลเร้ือรัง), กลุมเสี่ยงสูง (เด็กเล็ก/ วัยรุน/ วัยทํางาน/ ผูสูงอายุ/ ผูดอย
โอกาส/ ยากจน) และการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนตน
 4) Appreciation and Quality

  เครือขายสุขภาพอําเภอควรสนับสนุนใหเครือขายบริการปฐมภูมิ มีการ
จัดบริการสุขภาพที่มีความครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล 

และการฟนฟูสภาพ ตลอดจนใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนหรือ
ความตองการ และสภาพปญหาทางดานสุขภาพของประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมาย  
นอกจากนี้จะตองมีการสงเสริมการทํางานทั้งในดานความชวยเหลือ การพัฒนา และ

การเชิดชูผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ เชน ปรับปรุง

โครงสราง จัดหาอุปกรณ เวชภัณฑ ใหเหมาะสมเพียงพอ ทําใหสถานบริการ

เปนทีน่าเชือ่ถอืทัง้ในสวนภาพลกัษณและศกัยภาพการใหบรกิาร มกีารพฒันาศักยภาพ
ผูใหบริการ มีระบบ IT ที่ใชสื่อสารและสงตอขอมูลผุรับบริการระหวางหนวยบริการ
ปฐมภมูแิละหนวยบรกิารรบัสงตอ มแีนวทางการทํางาน (Guideline) ในการใหบรกิาร
ผูปวยบางกลุมเปาหมายท่ีพบบอย พัฒนาแนวทางหรือมาตรฐานการใหบริการสําหรับ
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ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อใหการใหบริการและการสงตอเปนไปอยางมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จัดระบบการใหบริการโดยการคํานึงถึงศักยภาพการให
บริการของหนวยบริการแตละระดับ ตลอดจนมีการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากร 
ใหหนวยบริการปฐมภูมิ หาแนวทางการจัดการวมกันโดยถึงจุดเดนและทุนทรัพยากร
ของแตละสวน มีการสมทบงบประมาณสวนหนึ่งจากสวนทองถิ่นและภาคประชาชน 
การประเมินผลควรเปนการประเมินจากชุมชนโดยประชาชน จะสามารถจัดการกับ
ปญหาและอุปสรรค ทําใหการจัดการเปนไปไดงายขึ้น สามารถแกปญหาไดตรงจุด 
ทําใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน ตรงเปาหมาย ตรงประเด็น ผลลัพธที่ไดนาจะ
มีประโยชนกับประชาชนสูงสุด
 นอกจากน้ันแลว ในกระบวนการยังตองคํานงึถงึการมสีวนรวมของเครือขาย
และชุมชน (Community Participation) เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในระดับอําเภอ โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ การทํางานดานสุขภาพเพื่อยกระดับ
การพ่ึงตนเอง ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไมทอดท้ิงกัน
 จากกระบวนการขางตน สรุปไดเปนองคประกอบของระบบสุขภาพอําเภอ 
5 ขอ (U-CARE) ไดแก
 1) การทํางานรวมกันในระดับอําเภอ (Unity District Health Team: U)
 2) การมสีวนรวมของเครือขายและชมุชน (Community Participation: C)
 3) การทํางานจนเกิดคุณคา ทั้งกับผู รับบริการและตัวผู ใหบริการเอง 

  (Appreciation and Quality: A)

 4) การแบงปนทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource Sharing 
  and Human Development: R)
 5) การบริการสุขภาพตามบริบทท่ีจําเปน (Essential Care: E)



สวนท่ี 3

อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน



20

หลักการและแนวคิดอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งุ
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อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งภายใตระบบสุขภาพอําเภอ
 ในการบรรยายเร่ืองบทบาทของกรมควบคุมโรค ในเวทสีรปุบทเรยีนเครือขาย
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา ป 2557 นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค 
ไดกลาวถึงเรื่องนี้สรุปไดวา 
 คนเราทุกคนท่ีมีความสุขคือคนไมมีโรค ความมั่นคงทางสุขภาพถือวาเปน
รากฐานของการพัฒนาประเทศ อนาคตสุขภาพของคนไทยเกี่ยวของกับ 3 ระบบ 
คือ ระบบเทคโนโลยี การเมืองเศรษฐกิจ และระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
มองระบบสุขภาพเปน 4 ระบบ คือ 1) ระบบการบริการ 2) ระบบการสรางเสริม
สุขภาพ 3) ระบบปองกันภัยและควบคุมโรค และ 4) ระบบคุมครองผูบริโภค  
โดยมีหนวยงานระดับประเทศแบงองคกรรับผิดชอบแตละภารกิจ เชน ระบบบริการ
สุขภาพ จะมีสํานักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย เปนผูรับผิดชอบ เปนตน  
หนวยงานสวนภูมิภาค ทั้งระดับเขตและระดับพื้นท่ี รับผิดชอบงานภารกิจหลักทั้ง 
4 ดาน มีบทบาทหนาที่กํากับนโยบายและยุทธศาสตร ตองบูรณาการภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ภายในหนวยงาน จึงตองการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไข
ปญหาโรคและภัยสุขภาพ ดังนั้น ระบบสขุภาพอําเภอ (DHS) จึงเปรียบเสมือน
บานหนึ่งหลัง ที่มีหองหลายๆ หอง อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งเปนเพียงหองๆ หนึ่ง
ที่จะทําใหบานสมบูรณ การดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งภายใต DHS 
จึงประกอบไปดวย
 1) Unity of team คือ โรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอตองทํางาน
ไปทิศทางเดียวกัน
 2) Appreciation มีความพึงพอใจตองานที่ทํา สามารถตอยอดงานได       
มีการนิเทศงานแบบชื่นชม
 3) Community participation ในแตละชุมชนตองมีสวนรวมในการคิด   
วิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 4) Resource Sharing and HRD ทําอยางไรที่จะดึงงบจากกองทุน    
สุขภาพตําบลมาดําเนินการได
 5) Essential Care ระบบบริการที่จําเปนมีอะไรบาง ตองพัฒนาอยางไร    
มีแผนงานโครงการในการแกปญหาระบบบริการสุขภาพที่จําเปน
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 ดังนั้น ตัวช้ีวัดที่จะบอกไดวา DHS ทํางานไดดี คือ ODOP (One 
District One Project) ตามแนวคิดการปองกันควบคุมโรคและระบบปองกัน
คุมควบโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย จึงทําใหเกิดหลักการและแนวคิด
การดําเนินงาน พื้นท่ีควบคุมโรคเขมแข็งและยั่งยืนหรืออําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยนื (โสภณ เมฆธน, 2557)

แนวทางการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน

 ในการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ซึ่งมีกรอบในการ
ดําเนินงาน 5 คุณลักษณะ ไดแก
 1) มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 2) มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ

 3) มกีารวางแผน กาํกบัตดิตาม และประเมินผลการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
 4) มกีารระดมทรัพยากรหรือสนบัสนุนงบประมาณจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ
  เปนรูปธรรม
 5) ผลสําเร็จของการปองกันควบคุมโรค
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 ในการดําเนินงานตามคุณลักษณะท้ัง 5 ขอ แตละพ้ืนที่ตางมีแนวทาง
หรือรูปแบบในการปฏิบัติที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ดังนั้น เพื่อ
ใหเหน็การประยุกตใชฐานทุนเดมิและการคิดคนนวตกรรมเพ่ือนาํมาใชในการดําเนินงาน
ใหเกิดความสําเร็จ จึงจะขอเสนอตัวอยางการดําเนินงานของพื้นที่มกีารปฏิบัติดีเดน
แยกเปนแตละคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะที่ 1 : มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพุุ ุ ุ

 สวนใหญจะเปนการปรับทีมจากทีมเดิมท่ีมีอยู แตรูปแบบของทีม เงื่อนไข   

ในการทํางานรวมกัน จะมีแตกตางกันไป จําแนกไดดังนี้

 1. โครงสรางทีม
  1.1 ปรับและขยายจากโครงสรางเดิม โดยแบงเปนคณะกรรมการ
อํานวยการ มีนายอําเภอเปนประธาน และสาธารณสุขอําเภอ เปนเลขานุการ 

แลวมีคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นยอยที่ใหความสําคัญ หรือในประเด็นโรค

  ตัวอยางกรณีของ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ใชโครงสรางเดิมของคําส่ัง

คณะกรรมการสุขภาพ  ซึ่งแตเดิมน้ันการมีสวนรวมยังไมเขมขน  และไดเพิ่มกรรมการ
ทีเ่ปนสือ่มวลชนเขามา ดวยเหน็วาในพืน้ทีม่วีทิยชุมุชนอยูมาก จะเปนการชวยในเร่ือง
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เผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ สรางกระแส แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 4 ชุด 
ไดแก 1) คณะกรรมการอํานวยการ 2) คณะกรรมการดําเนินการอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็ง 3) คณะกรรมการพัฒนาระบบระบาดวิทยา และ 4) คณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการความรูและสรางการมีสวนรวม ซึ่งจะทําหนาที่พัฒนาและเปนพี่เล้ียง
ใหกับทีมของแตละตําบลในการดําเนินการ
  สวนของ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย จะเริ่มจากทีม SRRT เดิม กอนที่
จะมีนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง แตละแหงจะมีการตั้งทีม SRRT อยูแลว 
องคประกอบของทีมเดิมจะประกอบดวยบุคลากรจาก อปท. เจาหนาที่สาธารณสุข
ใน แล อสม. เม่ือมีนโยบายลงมาในป 2554 คณะทํางานจึงไดรวบรวมทีม SRRT 
เดิมทั้ง 4 ทีม เปนหลักกอน จากน้ันเมื่อคณะทํางาน สสอ. ไดนําเรื่องเขาสูที่ประชุม
หวัหนาสวนราชการระดับอาํเภอ หลงัจากรับฟงการนําเสนอรายละเอียดของนโยบายแลว 
ทีป่ระชมุเหน็วาเร่ืองน้ีเก่ียวของกบัทกุหนวยงาน จงึไดมมีตใิหหวัหนาสวนราชการระดับ
อาํเภอทกุหนวยงานเขารวมเปนคณะกรรมการเพ่ิมเตมิ คณะทํางานระดบัอาํเภอ จงึได
ทําคําสั่งแตงตั้ง และแจงไปยังหนวยงานระดับตําบล จากนั้น แตละ อปท. ก็จะ
ทําการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับตําบลอีกที  
  อ.เกาะคา จ.ลาํปาง ใชการบรูณาการคณะกรรมการชุดตางๆ ทีห่นวยงาน
สาธารณสุขเปนเลขานุการ (เจาภาพ) เชน คณะกรรมการเอดส คณะกรรมการ

ยาเสพติด คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ ฯลฯ ปรับใหเหลือคณะกรรมการอําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็งเพียงคณะเดียว 
  1.2 กําหนดเปนพันธะสัญญารวมกันอยางเปนทางการ

  อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ ทีมสาธารณสุข เริ่มดวยการสรางกระแสนโยบาย 
มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและใหมีการทําบันทึกความเขาใจ  (Memorandum 

of Understanding: MOU) กับหนวยงานเครือขาย โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค

เปนประธานในงาน ซึ่งสามารถใชการ MOU เปนเครื่องมือในการติดตอประสานงานได
  อ.เกาะคา จ.ลําปาง จัดใหมีทําการบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(Memorandum of Agreement: MOA) ระหวาง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

และนายกเทศมนตรี/นายก อบต. โดยมหีวัหนาฝายควบคมุโรค สสจ. ผอ.โรงพยาบาล 
และสาธารณสุขอําเภอเปนพยาน
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 2. การประชุม
  2.1 บูรณาการกับการประชุมที่จัดขึ้นเปนประจําอยูแลว
  กรณี อ.ภูเขียว ใชการประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการของ
อําเภอเปนเวทีในการพูดคุย ปรึกษาหารือ ประสานงาน และติดตามการทํางาน 
สวนในระดับตําบล จะดําเนินการประชุมไปพรอมกับการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  อ.โนนดนิแดง จะมกีารกําหนดวาระอําเภอควบคุมโรคเขมแขง็เพิม่ขึน้มา 
ในเวทีประชุมหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ ที่จากเดิมที่จะมีเพียงวาระของทาง
มหาดไทยเปนหลัก เชน ยาเสพติด ความม่ันคง 
  2.2 ใชการประชุมในการสรางเครือขายเพิ่ม
  อ.เกาะคา พะเยา สรางเครือขายผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดใหมีการประชุมพบปะ แลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณการทาํงานสาธารณสุข ผานการประชุมหลากหลายเวที เชน การประชุม
คณะกรรมการวัณโรคระดับชุมชน การประชุมภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชน 
การประชุมแลกเปลีย่นการดาํเนินงานกองทุนสขุภาพตําบล ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความเขาใจ
และเหน็ความสาํคญัของงานสาธารณสุข ความรูสกึไมโดดเดีย่ว มเีพือ่ทีพ่รอมชวยเหลอื
กันเสมอ บุคคลกลุมน้ีจะชวยเสนอ(ชง)เรื่องและอธิบายงานดานสาธารณสุขรวมทั้ง
งานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งใหกับผูบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปนอยางดี
 3. การนําเสนอขอมูล
  3.1 ทําขอมูลใหเขาใจงาย
  อ.เกาะคา จ.ลาํปาง แสวงหาความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และองคกรภาคประชาชน ดวยการคืนขอมูลที่ชัดเจน งายตอความเขาใจ เปนขอมูล
จํานวนที่จําแนกรายตําบลหรือ ราย อปท. ซึ่งจะทําใหขอมูลนาสนใจกวาการนําเสนอ
เปนอตัรา และควรบอกใหชดัเจนวาตองการใหคณะกรรมการดําเนนิการหรือสนบัสนนุ
การดําเนินงานอยางไร
  3.2 ใชขอมูลทางระบาดวิทยา
  อ.ดอกคาํใต จ.พะเยา จะทาํการวเิคราะหขอมูลและนําเสนอสถานการณ
ทางระบาดวิทยาทุกเดือน โดยบรรจุเปนวาระในการประชุมหัวหนาสวนราชการ และ

การประชุมกํานันผูใหญบาน
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คุณลักษณะที่ 2 : มีระบบระบาดวิทยาท่ีดีในระดับอําเภอ

 ในคุณลักษณะขอนี้ แตละพื้นท่ีจะมีฐานทุนเดิมในเรื่องของทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคล่ือนทีเ่รว็ (SRRT) อยูแลว และมีการพฒันาศักยภาพของทีมโดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง แตก็มีบางพื้นท่ีที่มีการคิดนวตกรรมหรือมีแนวทางปฏิบัติ
ที่จะชวยใหการทํางานดานการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะ “รูเร็ว 

แจงเร็ว ควบคุมเร็ว” อยางกรณีของ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

 2.1 นวตกรรมเพิ่มความสะดวกในการแจงเหตุ
 คณะทาํงาน อ.โนนดินแดง ไดคดินวตกรรมเพ่ือชวยใหการทํางานมีประสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น โดยการจัดทํา “นามบัตร” ที่มีขอมูลชื่อเจาหนาที่ พรอมหมายเลขโทรศัพท 

ที่สามารถติดตอไดทันที เมื่อมีเหตุผิดปกติที่สงสัยวาอาจจะมีการแพรระบาดของโรค  

แจกจายใหแก อสม. ผูนําชุมชน และคนในชุมชนที่สนใจ และในหมูบานก็ยังได
จดัทาํปายประชาสัมพนัธตดิไวทีศ่าลากลางบาน เพือ่แจงสถานการณโรคในแตละเดือน 
และมีรายช่ือผูประสานงานในชุมชน ไดแก ผูใหญบาน ประธาน อสม. และ อสม. 
ของหมูบานนั้นๆ พรอมหมายเลยโทรศัพทติดตอในกรณีมีเหตุผิดปกติที่ตองแจงดวน 
เพ่ือการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   
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 นวตักรรมอีกอยางหน่ึง ทีท่างคณะทํางานไดพฒันาขึน้มา นัน่คือ “กระเปา
ประจําทีม อสม.” ในกระเปาจะมีไฟฉายที่ใชสําหรับสองลูกนํ้ายุงลาย และคูมือ
ที่บอกรายละเอียดเหตุการณผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได และขั้นตอนการปฏิบัติหากมี
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น มีรายชื่อผูที่จะสามารถประสานงานได ทั้งในระดบัจังหวัด 
และระดับอําเภอ ซึ่งแนวคิดนี้ คณะทํางานระดับจังหวัด (สสจ.) ไดนําไปพัฒนาตอ
และนําไปใชทั้งจังหวัด
 2.2 สรางความม่ันใจใหกับผูแจงเหตุ
 ในการแจงเหตุผิดปกติ แตเดิมทีมโนนดินแดงจะประสบปญหา ชาวบาน 
หรือ อสม. จะไมกลาแจง มีความเกรงใจ ไมเขาใจในบทบาทของตัวเอง แตหลัง
จากไดมกีารช้ีแจงทาํความเขาใจในบทบาทของแตละภาคสวนแลว และตวัเจาหนาทีเ่อง
กต็อบสนองในการออกไปดําเนินการทกุครัง้ท่ีมกีารแจง ทาํใหชมุชนม่ันใจในการแสดง
บทบาทของตนเอง ดังที่เจาหนาที่สาธารณสุขทานหนึ่งเลาวา..
 “..พอเขาแจงมาเราก็ออกทุกครั้ง เขาก็เลยมั่นใจ ตอนน้ีก็จะแจงเขามา
เยอะเลย บางทีก็แจงมาตอนทุมสองทุม ทีแรกเขาก็ไมแนใจวาเราจะไป ..แตเราก็ไป   
ตองออกใหเขามั่นใจ บางทีก็คดิอยูวา จะออกดีมั๊ย.. แตก็คิดวา ถาไมออก คนแจง
เขามาจะเสียกําลังใจ ก็ออกทุกครั้ง  เสารอาทิตยก็ออก..”
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คุณลักษณะที่ 3 : มีการวางแผน กํากับติดตาม และประเมินผลการควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพุ

 ในการดําเนินงานตามคุณลักษณะขอน้ี ประเด็นสําคัญคือการมีสวนรวม
ของทีม โดยเฉพาะสมาชิกท่ีมาจากสวนทองถิ่น และชุมชน ดังนั้นแตละพื้นที่

ก็จะมีการนําเคร่ืองมือที่ใชในการทําแผนมาชวยในการสรางการมีสวนรวม

 3.1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเปนเงื่อนไขหนึ่ง ของการจัดทําแผนงานโครงการ
ที่จะขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตําบล ดังนั้น ในการจัดทําแผน
สาธารณสุขจึงมีการนํามาประยุกตใช อยางอําเภอโนนดินแดงจะจัดทําเปนแผน
ยุทธศาสตรระดับอําเภอ และนําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกระจายใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในแตละตําบล เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนของตําบล  

ซึ่งก็จะมีการนําไปจัดทําแผนของแตละพื้นท่ีตอ โดยกระบวนการในการจัดทําแผน 

จะมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อใหไดประเด็นปญหาสาธารณสุขในแตละหมูบาน 
แลวนํามารวมเปนภาพของตําบล นํามาจัดลําดับความสําคัญโดยทีมงานระดับอําเภอ
จะทําหนาที่ตรวจสอบความสอดคลองของแผน 
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 3.2 Logic Model
 แตเดิมการทําแผนของ อ.ภูเขียว จะมีการทําแผนสุขภาพตําบล ทําแผน
แตละหมูบาน โดยใชแผนทีท่างเดินยทุธศาสตร แตกม็ปีญหาในเร่ืองความรูความเขาใจ
ในการใช ตอมาทีมงานไดเขารับการอบรมเร่ืองการทําแผนดวย logic model 
โดยเขารวมโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จึงไดนําความรูและประสบการณมาใชรวมกับแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร เพื่อทําให
เขาใจและปฏิบัติไดงายขึ้น   

คุณลักษณะที่ 4 : มีการระดมทรัพยากรหรือสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน   
ที่เกี่ยวของเปนรูปธรรมู

 โดยทัว่ไปแหลงงบประมาณท่ีแตละพืน้ที ่ จะสามารถนํามาใชในการดําเนนิงาน
ตามโครงการตางๆ จะมาจากกองทุนสุขภาพตําบล แตหลายๆ พื้นที่ก็สามารถ
ทีจ่ะระดมทุนเพ่ิมเตมิ เพือ่ขบัเคล่ือนงานดานการปองกันควบคมุโรคไดจากหลายแหลง
และจากหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากชุมชน
 4.1 ผาปาชาวบาน 
 ในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการของแตละตําบล ในอําเภอภูเขียว
นอกจากจะใชเงินจากกองทุนหลักประกันสขุภาพเปนหลัก ซึ่งจังหวัดชัยภูมิจะเขารวม
กองทุนทุกตําบล งบของกองสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และงบ 
PPA ของ CUP ซึ่งเปนงบในการปองกันควบคุมโรค ใชในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
เชน ทรายอะเบทเปนกองกลางของ CUP แลว ยังมีการระดมทุน ในสวนของภาค
ชุมชน เชน การจัดผาปา เพื่อหาเงินเขากองทุน รพ.สต. ซึ่งมีระเบียบการใชเงินอยูแลว   
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 4.2  เงินกองทุนหมูบาน 
 อ.โนนดนิแดง จ.บรุรีมัย มกีารระดมทุนในการดําเนนิงานปองกนัควบคุมโรค 
ในสวนของ CUP จะมีการจัดทําเปนแผนงานประจําป ในภาพรวมของอําเภอ 
สวนกองทุนสุขภาพชุมชน จะเปนแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดมีการ
จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน ในสวนการระดมทุนจาก
ภาคชุมชน จะมีในสวนของเงินกองทุนหมูบาน ที่ใชในสวนของดอกผล เพื่องาน
ทีเ่ปนสาธารณประโยชนของหมูบาน ซึง่จะมกีารจัดการอยางเปนระบบ และขึน้อยูกบั
คณะกรรมการหมูบาน ในการสนับสนุนท่ีผานมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการจัดทําผาปา
นําเงินมาสนับสนุนกิจการของ รพ.สต.

 4.3  ระดมทุนจากการจัดกิจกรรมการกุศล
 นอกจากงบประมาณท่ีไดจากกองทุนสุขภาพตําบล และ CUP แลว 
การจัดกิจกรรมการกุศล ก็เปนชองทางหนึ่งของการระดมทุนของ อ.เกาะคา จ.พะเยา 
โดยการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล เกาะคามินิไมโครมาราธอน ตั้งแตป 2554 - 
2556 รายไดสวนหน่ึงมองใหศูนยชวยเหลือผูติดเชื้อเอชไอวีและเอดส และครอบครัว 
กจิกรรมสรางเสริมสขุภาพชมรมผูสงูอาย ุ รวมท้ังสนบัสนุนกจิกรรมรณรงควนัเอดสโลก
ของทุกป
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คุณลักษณะที่ 5 : มีผลสําเร็จของการควบคุมโรคุ ุ

 ในการดําเนินงานตามกรอบแนวคิดอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ตามคุณลักษณะทั้ง 5 ขอ เมื่อพิจารณาตามข้ันตอนแลว หากสามารถดําเนินงาน
ตามคุณลักษณะที่ 1 - 4 ไดแลว ก็จะสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงาน
ในคุณลักษณะที่ 5 ดวย หลายพื้นท่ีเขมงวดกับการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการ

ตางๆ แตความสําเร็จอีกหลายๆ พื้นที่ก็มาจากการพัฒนานวตกรรมเพ่ือนํามาใช
ในการปองกันควบคุมโรค
 5.1 ปองกันยุงไขดวยผาแยงคลุมโอง

 อ.คง จ.นครราชสีมา ไดประกาศนโยบาย “ผาแยงปดฝาโองนํ้าทุกตําบล

ทั้งอําเภอ” และชุมชนแหงหนึ่ง ใน ต.คูขาด เปนหมูบานแรกที่ไดขานรับนโยบาย 
อสม. เสียสละแบงเงินสวนหน่ึงจากคาตอบแทน และสบทบจากผูนําชุมชน เพื่อเปน
กองทุนในการจัดหาวัสดุหลัก คือ ผาแยง หรือ ผาดางเขียว นํามาตัดเย็บเปน
อุปกรณปดปากโองนํ้าสนิทพอดี โดยมีสายรัดปากโองที่ทําจากเชือกและสายยาง 

ทําใหการปดฝาโองไดสนิท ยุงไมสามารถเล็ดลอดเขาไปวางไขได และยังกลาย

อาชีพเสริมใหกับคนในชุมชนในการผลิตอุปกรณนี้ขายใหกับชุมชนอ่ืน



32

 5.2 คุณพระชวย..ผูปวยวัณโรค
 ในการดแูลผูปวยวณัโรคในโรงพยาบาลบานคาย จ.ระยอง นอกจากการดูแล
รกัษาตามมาตรฐานการควบคุมวณัโรคแหงชาติแลว ยงัไดใชแนวทางวถิพีทุธในการดูแล
ผูปวย โดยมีการสวดมนต และลงนามปฏิญาณตนตอพระที่คนในชุมชนเคารพนับถือ 
มอบถุงผา “ลดโลกรอน ลดโลกลืม” ใสยาและวัสดุปองกันตนเอง เอกสารความรู 
เพ่ือเพ่ิมวิธีการท่ีจะชวยไมใหผูปวยลืมกินยา

 5.3 ที่วาการสุขภาพเคล่ือนท่ี
 เปนนวตกรรมของ รพ.สต.บานชุมทรัพย อ.ประทิว จ.ชุมพร โดยการใช
รถจกัรยานยนตพวงขางมาแตงเพิม่เตมิใหสามารถเปนหนวยบริการเคล่ือนที ่ โดยมีทมี 

อสม. เปนผูใหบริการ
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 5.4 แกใหถึงรากปญหาดวย Problem tree analysis  
 ในการกําหนดประเด็นโรคจากแผนสุขภาพตําบลทีป่ระชาชนเปนคนเลือกโรค
ที่เปนปญหา  แมวาโรคที่เปนนโยบายมีใหเลือกหลายโรค  แตทีมงานภูเขียวมีหลัก
ในการพิจารณา คือ การพิจารณาโรคที่ตรงกับปญหาของพ้ืนที่ และจากการนํา 
Logic model มาใชในการจัดทําแผน ซึ่งในกระบวนการมีการวิเคราะหรากปญหา
ดวย Problem tree จึงมีการเอาผังตนไมปญหาที่มีการวิเคราะหแลวมาให
ประชาชนเลือก แลวนําเขาสูกระบวนการลําดับความสําคัญ สวนโรคที่เปนปญหา

ในพื้นที่ ดูจากขอมูล สถิติ ทางระบาดวิทยา    
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บทสงทาย

 ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ
การมีสุขภาพดีของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานตางๆ ในสังกัด 
จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางตางๆ ใหหนวยงานในพื้นที่ไดปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เปาหมาย แตความแตกตางของบริบทแตละพื้นท่ีก็เปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการนํา
นโยบายหรอืแนวทางตางๆ ไปปฏบิตัน้ัินเกดิผลและประสิทธิภาพทีแ่ตกตางกนั ดงันัน้ 
จึงมีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจ หลักการแนวคิดที่เปนที่มาที่ไปของนโยบาย
และแนวทางเหลาใหเขาใจ เพื่อการประยุกตใชและปรับใหเหมาะสมกับแตละบริบท
 หลักการแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System) 
และแนวคิดเร่ืองอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน และตัวอยางการปฏิบัติตาม
คณุลกัษณะทัง้หาขอท่ีนาํเสนอในเอกสารฉบับนี ้ เปนเพยีงการฉายใหเหน็ภาพแนวคดิหลกั
และตวัอยางในบางพ้ืนทีเ่ทาน้ัน เพือ่เปนแนวทางหรือทางเลือกในการนําไปประยกุตใช 
พัฒนาตอ หรือคนควาเพิ่มเติมในรายละเอียด ยังคงมีตัวอยางที่ดีในอีกหลายๆ พื้นที่ 
ซึง่คณะผูจดัทาํคาดหวังวาจะมโีอกาสในการแลกเปล่ียนเรยีนรู และถอดประสบการณ
ท่ีดีมานําเสนอในโอกาสตอไป
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