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คำ นำ 

ท่ามกลางความมืดมน

นาวาระบบสุขภาพก�าลังผจญกับ
กระแสคลื่นบริโภคนิยม (Consumerism)

โลกาภิวัฒน์ (Globalization)
และความเป็นเมือง (Urbanization)

ที่โหมกระหน�่าคุกคามสุขภาวะ
ของทุกผู้คนในห้วงมหรรณพนี้

เรื่องราวของผู้คนเล็กๆ จากพื้นที่ชายขอบ
เป็นดั่งแสงน�าทางจากประภาคารอันห่างไกล

ที่ช่วยปลุกความหวังให้ลุกโชนขึ้น
และโหมพลังช่วยกันพาให้เรือไปถึงฝั่ง

การท�างานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ดังกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้
เป็นตัวอย่างรูปธรรมว่า

การตัดข้ามฝ่าคลื่นใหญ่ทั้ง 3 กระแสนั้นเป็นไปได้
และแผ่นดินที่ทุกคนดูแลตัวเองได้และไม่ทอดทิ้งกันมีอยู่จริง

 เชื่อมั่นและศรัทธา
	 ดร.นพ.วรสิทธิ์	ศรศรีวิชัย
 บรรณาธิการ



การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพื้นท่ีเป็นฐานและ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รังเป็นปัญหาสขุภาพทีก่�าลงัมแีนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ 
สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังมีหลากหลายประการที่สัมพันธ์กัน ทั้งด้านการแพทย์ 
สังคม พฤติกรรม ที่ไม่ได้เป็นเรื่องตัวเชื้อโรค สาเหตุมีความ
ซับซ้อน แตกต่างกันตามวิถีของแต่ละบุคคล แต่ละบริบทพื้นที่ 
ฉะนั้นการจัดการเพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจึง
จ�าเป็นต้องใช้ความเข้าใจในหลายด้านทั้งศาสตร์และศิลป์ ท้ัง
ด้านการใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์จ�าแนกเป้าหมายในการ
ด�าเนินงานทีช่ดัเจน ด้านพฤติกรรม อกีทัง้ต้องการความร่วมมอื
ของภาคีหลายภาคส่วน จึงจะบรรลุผลได้ การจัดการโรค 
ไม่ติดต่อให้บรรลุผลดีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลักใน  
3 ด้านคือ 1) ด้านโรค ธรรมชาติการเกิดโรคไม่ติดต่อที่สะสม
ยาวนานและมคีวามเรือ้รงั 2) ด้านระบบ ทัง้ทีเ่ป็นระบบบรกิาร 
และระบบสงัคม ชมุชน ทีเ่ชือ่มต่อกนั ซึง่มผีลต่อการจดับรกิาร
ให้เข้าถึงและเกิดประสิทธิผลที่ดี 3) ด้านพฤติกรรม สังคมท่ี
เกีย่วเน่ืองกับการเอ้ือ การเสรมิ และลดปัจจัยความเสีย่งต่อการ
เป็นโรคไม่ติดต่อ

หนังสือ “การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพื้นท่ีเป็น
ฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เล่มนี้ ได้รวบรวมบทเรียน

คำ นิยม



การท�างานเพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เขต 12 ซึ่งถือว่า
เป็นเขตทีย่ากล�าบากในด้านบรบิทพืน้ทีท่างกายภาพและบรบิท
ทางวัฒนธรรม แต่ได้สร้างสรรค์บทเรียนการท�างานที่น่าสนใจ 
น่าเรียนรู้โดยคนท�างานคนเล็กคนน้อยในพ้ืนท่ีปลายสุดของ
ประเทศ ทีต่ัง้ใจ ทุม่เท เพ่ือให้ประชาชนในความดแูลมคีณุภาพ
ชวิีตทีด่ ีไม่ใช่เพยีงการได้ผลงานตามตัวชีว้ดัทีส่่วนกลางก�าหนด 
มีบทเรียนทั้งในเชิงการจัดการตามมาตรการเพื่อลดเสี่ยง  
ลดโรค และบทเรียนเชิงระบบในการจัดบทบาทของหน่วย
บริการปฐมภูมิที่เป็นด่านหน้าและหน่วยงานบริหารจัดการ
ระดับอ�าเภอ 

การจัดบริการดูแลรักษาอย่างผสมผสานเป็นองค์รวม
ของหน่วยบริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญ ที่ไม่ใช่เพียง
การจ่ายยารักษา แต่ส�าคัญที่เป็นการพบปะพูดคุยให้เข้าใจ
สถานการณ์สขุภาพของประชาชนแต่ละคนทีม่ารับบรกิาร ไม่ใช่
เพียงแต่ค่าน�า้ตาลหรอืความดันสงูหรอืต�า่ แต่เข้าใจสภาพจิตใจ
อารมณ์ของผูรั้บบรกิารด้วยว่าพร้อมหรอืหดหูใ่นการดแูลตนเอง
อย่างไร อีกทั้งร่วมกันดูว่าค่าสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีของคนคนนั้น
มีผลจากวิถีการกินอยู่อย่างไร มีการพูดคุย จูงใจ กระตุ้น หาวิธี
การในการปรับเปลีย่นพฒันาตนเองเพือ่ลดความเสีย่งส�าคญัลง
ได้จรงิ เพือ่ให้สภาวะสขุภาพดข้ึีนโดยเหมาะสมพอดกีบัวถิชีวีติ 
ความชอบ และความเคยชินของแต่ละคนด้วย รวมถึงการปรับ
วธิจีดับรกิารท่ีเอือ้ให้ประชาชนมารบับรกิารได้สะดวก ต่อเนือ่ง 
มีเพื่อนในชุมชนมารับบริการพร้อมกัน ดังที่พบตัวอย่างได้ใน



กรณีของพื้นที่ยาบี อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
การจดัการเพือ่ให้เกดิกระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

ของประชาชนทีม่คีวามเสีย่งด้านต่างๆ อย่างได้ผล ทัง้การปรบั
พฤติกรรมเพื่อลดความอ้วนที่มาจากการกินกับการใช้พลังงาน
ทีไ่ม่สมดลุ การกนิหวานเกิน เค็มเกนิ จนเป็นเบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง การสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�าเป็น
ต้องมีกระบวนการที่สร้างให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของสุขภาพ
ตนเองได้เรียนรู้ เข้าใจความเสี่ยงของตนเองว่าเป็นมากน้อย 
แค่ไหน แล้วค้นหาวธีิการด้วยตัวเขาเอง ภายใต้การแนะน�าและ
ร่วมเฝ้าดูจากเจ้าหน้าที่ มิใช่เกิดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
สัง่หรอืสอน การค้นหาและจดัการให้มกีระบวนการเรยีนรูแ้ละ
แก้ปัญหาตามวถิอีาชพีท่ีแตกต่าง ในกลุม่ชาวประมง ชาวสวนยาง 
ชาวนา เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญในการจัดการโรคไม่ติดต่อ
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ดังที่พบตัวอย่างการท�างานได้ในพื้นที่
มดตะนอย อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และในพื้นที่อ�าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กร
ศาสนา ผู้น�าชุมชนต่างๆ ที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อน สร้างกติกาใน
ชมุชน สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ให้ลดความเสีย่งในระดบัพืน้ที่ 
ร่วมกันจัดบริการที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือสร้างพฤติกรรมดีๆ 
ในชมุชน เป็นอีกเงือ่นไขหนึง่ทีเ่ข้ามาช่วยผลกัดันให้การป้องกนั
แก้ไขความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อบรรลุผลได้ดีขึ้น เช่นตัวอย่างที ่
น่าสนใจของพ้ืนที่อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา และพื้นที่ยาบี 
อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



การจัดการข้อมูลในระบบรายงานบริการปกติอย่าง 
ถึงลูกถึงคน ค้นไปถึงสาเหตุ เพื่อน�ามาสู่การวางแผนและการ
พฒันาบรกิารในคลนิกิบรกิาร รวมทัง้การท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ
ระบบในระดับอ�าเภอที่เชื่อมต่อประสานเครือข่ายบริการ  
เครอืข่ายองค์กรต่างๆ ในระดับต�าบล อ�าเภอ ได้อย่างกว้างขวาง 
พร้อมเชือ่มกบัโครงการน�าร่องจากส่วนกลางและน�าเทคโนโลยี
มาประยุกต์แปลงสู่การปฏิบัติที่เป็นไปได้ในพื้นที่ ก็เป็นอีก 
บทเรียนหนึ่งที่น่าสนใจของการจัดการโรคไม่ติดต่อ ในพื้นท่ี
กงหรา จังหวัดพัทลุง 

บทเรียนเชิงระบบอีกลักษณะที่เรียนรู้ได้ คือ การท�า
หน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นพ้ืนท่ีตัวอย่างในหนังสือ
เล่มนี้ ที่แสดงให้เห็นจุดเด่นและศักยภาพในการเชื่อมประสาน
บริการสุขภาพให้ลงไปถึงชุมชนได้ทั่วถึง พอดี มากขึ้น รวมถึง
การท�าหน้าที่ของหมอสุดา ท่ีเป็น system manager ของ
อ�าเภอกงหรา ที่ประสานจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิและ
หน่วยบริการอื่นๆ ได้ทั้งอ�าเภอ 

บทเรียนเหล่านี้อาจยังไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมด แต่นับว่า
เป็นการเริม่ต้นพฒันาทีม่คุีณค่าและน่าจะท�าให้เกดิผลลพัธ์ทีด่ี
ในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อที่น่าเรียนรู้เพื่อขยายผลให้
ครอบคลุมประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้ต่อไป 

	 แพทย์หญิงสุพัตรา	ศรีวณิชชากร	
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
 เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Non-communicable diseases) 
หรือโรค NCDs คือโรคในสังคมสมัยใหม่ที่ก�าลังท�าให้งาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่ในระบบสุขภาพ
ปฐมภมูกิลายเป็นภารกจิทีม่คีวามท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะ
การพยายามคิดค้นมาตรการสุขภาพ (Health intervention) 
ท่ีจะสามารถเข้าไปแทรกแซงเพือ่ลดอบุตักิารณ์การเกิดโรคทีม่ี
แนวโน้มสูงขึ้น 1  ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี 2559 แสดง
ให้เห็นว่ามีประชากรโลกที่เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึง  
41 ล้านคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตท่ัวโลก 
ส่วนในประเทศไทย ปี 2561 มีประชากรไทยเสียชีวิตจาก 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากถึง 320,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 37 คน 
ต่อชั่วโมง 2  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยท�างาน โดยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่มีการเสียชีวิตสูงสุดนั้น คือ โรคหลอดเลือดสมอง รอง
ลงมา คือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง 
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ตามล�าดับ ข้อมูล
ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นถึงอันตรายและความเสี่ยงที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นมีต้นเหตุมา 
จาก “พฤตกิรรมสุขภาพ” ภายใต้วถิชีวีติและวฒันธรรมการกนิ 
การอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบริโภคนิยม (Consumerism) 
โลกาภวิฒัน์ (Globalization) และความเป็นเมอืง (Urbaniza-

1 WHO (2018)
2 HFOCUS (2561)
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tion)  เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่มี 
ความเสี่ยงทางสุขภาพที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วย วิถีชีวิตและ 
ค่านิยมในการบริโภคที่เปลี่ยนไปท�าให้ผู ้บริโภคเลือกความ
สะดวกสบาย ความทันสมัย และภาพลักษณ์ของรสนิยม
มากกว่าการให้คุณค่ากับสุขภาพ เช่น พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร fast food ของกลุม่วยัรุน่เนือ่งจากความเท่และทนัสมยั
ที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ปรุงส�าเร็จของกลุ่มวัยท�างานเขตเมืองเนื่องจากความรวดเร็ว
เข้าถงึง่าย ดังนัน้ พฤติกรรมเสีย่งจากการบรโิภคทีส่ะสมในชวีติ
ประจ�าวันจึงส่งผลต่อแนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
จนกลายเป็น “โรคของยุคสมัย” 

อย่างไรกต็าม ไม่เพยีงแต่กระแสความเป็นเมอืงทีท่�าให้
อุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังสูงขึ้นเท่าน้ัน ความเป็น
ท้องถ่ิน (localization) หรือวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนชนบท
เองก็สร้างความเสี่ยงทางสุขภาพจากแบบแผนพฤติกรรม 
การบริโภคเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คนปักษ์ใต้ชอบกินแกงไตปลา 
น�้าบูดู คนมุสลิมชอบดื่มชาร้อนใส่นม เป็นต้น วัฒนธรรมการ
ถนอมอาหาร การปรุงอาหาร และความคุ้นชินกับแบบแผน 
การกินการอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่อดีตนั้นยังส่งผลต่อการเกิดโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วย ประเด็นส�าคัญก็คือ ไม่ว่าในความเป็น
เมืองหรือความเป็นท้องถิ่นพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุล 
หรือไม่มีความพอดีก็สามารถสร้างความเจ็บป่วยได้เท่าๆ กัน 
น่ันแสดงให้เห็นว่า เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อม 
ผู้คนอยู่นั้น ต่างก็มีอิทธิพลในการสร้างแบบแผนพฤติกรรม 
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การกินการอยู่ในตัวบุคคลและสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคได้ 

ดังนั้น การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนอกจากจะเป็น
ปฏิบัติการในโรงพยาบาลที่ต้องใช้ความรู ้ความเช่ียวชาญ
ทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นปฏิบัติการในชุมชนที่ต้องอาศัย
ทักษะการท�างานกับวัฒนธรรมการบริโภคของผู้คนที่มีความ
ละเอียดอ่อนอีกด้วย จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้และ
ทักษะแบบสหวิทยาการทั้งศาสตร์และศิลป์ในการส่งเสริม 
สุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และดูแลรักษา ต้ังแต่ต้นน�้าถึง 
ปลายน�้าของปัญหา ทั้งทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาทางสาธารณสุข ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในการรกัษาพยาบาล และความเข้าใจบรบิทของวถิชีวีติ สงัคม 
และวัฒนธรรมในการค้นหากลวิธีในการจัดการโรคร่วมกับ 
กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวและชุมชน
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กระบวนการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
4x4x4 Model

แผนภาพต้นไม้ 4x4x4 Model ข้างต้น สามารถใช้เป็น
ตัวแบบในการท�าความเข้าใจกระบวนการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 3 ที่เริ่มจากส่วนรากของต้นไม้ คือ พฤติกรรมเสี่ยง 
(Health risk behavior) 4 ประเภท คือ การดื่มสุรา การสูบ
บุหรี่ กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นซ�้าๆ จนเกิดพยาธิสภาพท่ีแสดงอาการ
ผ่านร่างกายอันเปรียบเสมือนล�าต้นและกิ่งก้านสาขา 4 ด้าน 
ได้แก่ น�้าหนักและความอ้วน น�้าตาลในเลือด ไขมันในเลือด 

3 ส�านักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และ ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (2557)

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน

โรคมะเร็ง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

(ถุงลมโปงพอง)

โรค NCDs อื่นๆ

พฤติกรรมเสี่ยง

พฤติกรรมการบริโภค

การสูบบุหรี่กิจกรรมทางกาย
ไมเพียงพอ

การดื่มสุรา

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

   ไขมันในเลือดสูง

   ความดันโลหิตสูง

   น้ำตาลในเลือดสูง

   น้ำหนักเกินและอวน
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และความดันโลหิต ที่เพิ่มสูงขึ้น จนผลิดอกออกผลกลายเป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4 กลุ่ม คือ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็ง 

แผนภาพต้นไม้น้ีแสดงให้เหน็ว่าสาเหตุของโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรังเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง ดังนั้นหากต้องการลดการเกิด
โรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องใส่ใจที่รากของปัญหา คือ 
พฤติกรรมเสี่ยง ซ่ึงการเข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่ม
เสี่ยงและผู ้ป่วยจ�าเป็นต้องใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสังคม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงการใช ้
ความรู้ ทักษะ และต้นทุนของความเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการด�าเนินงานอย่างรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ 
ด่านหน้าในการดูแลสุขภาพในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิเป็นอย่างยิ่ง
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แนวคิด Chronic Care Model

เป็นแนวคิดต้นแบบในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
พัฒนาขึ้นโดย Edward H. Wagner ในปี 1990 ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4  ด้วยมุมมองที่ว่าการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เป็นมากกว่าการจัดการโรคภายใต้องค์ความรู้และปฏิบัติการ
ของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญในระบบบรกิารสขุภาพเท่านัน้ แต่แนวคดิ
ดังกล่าวยังเน้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ 
อย่างสร้างสรรค์กับผู้ป่วย โดยมองว่าชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู ่
รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู ้ป่วยนั้นล้วนมีบทบาทในการ 
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย

6 องค์ประกอบสำ คัญของ Chronic Care Model

องค์ประกอบที่	1	องค์กรสุขภาพ (Health care or-
ganization) บทบาทขององค์กรสุขภาพต้องก�าหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน สร้างแรงจูงใจ สนับสนุน
บุคลากร และพัฒนาระบบการดูแลผู้ปวยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
เชิงรุกอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยองค์กรสุขภาพไม่ได้
หมายความถึงการท�างานแบบองค์กรเดี่ยวเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมถึงองค์กรที่มีระบบการท�างานเป็นเครือข่ายท่ีหลากหลาย
อีกด้วย 

4 วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี (2551)
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องค์ประกอบที่	 2	 การสนับสนุนการจัดการตนเอง	
(Self-management support) ความส�าเรจ็ของการดูแลรกัษา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ การท�าให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมี
ความตระหนัก สามารถประเมินสภาวะสุขภาพ และจัดการ
ความเสี่ยงทางสุขภาพได้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยแรงสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่คอยเสริมพลังช่วยเหลือแนะน�าให้
ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบที่	3	การออกแบบระบบบริการ (Deliv-
ery system design) จากมมุมองทีว่่าการรกัษาทางการแพทย์
ส่วนเดียวอาจไม่ครอบคลุมการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มา
จากเงื่อนไขหลายสาเหตุ จึงออกแบบระบบบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น เช่น 
“ทีมสหวชิาชีพ” ทีป่ระกอบด้วยผู้เชีย่วชาญหลายภาคส่วน ทัง้
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้น�าศาสนา 
ผูน้�าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พฒันาสงัคมและมนษุย์
จังหวัด ที่เชื่อมร้อยเป็นทีมดูแลผู้ป่วยทีมเดียวกัน เป็นต้น 

องค์ประกอบที่	4	การสนับสนุนการตัดสินใจ (Deci-
sion support) การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการให้
บรกิารสขุภาพทีอ่ยูบ่นฐานวชิาการและข้อมูลสุขภาพของผูป่้วย 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน
ในการดูแลรักษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้ป่วย

องค์ประกอบที่	5	ระบบข้อมูลสารสนเทศทางคลินิก	
(Clinical information system) ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
อ�านวยความสะดวกในกระบวนการรักษาให้แพทย์และผู้ป่วย 
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โดยระบบข้อมลูนีอ้าจเป็นได้ทัง้ระบบคอมพิวเตอร์หรอืกระดาษ
แฟ้มประวัติผู้ป่วย ระบบข้อมูลสารสนเทศทางคลินิกจะเป็น
เครื่องมือช ่วยติดตามการรักษาและสะท้อนข ้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อท�าให้การดูแลรักษามี
ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่	6	ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน	
(Community resources and policies) การระดมทรพัยากร
เพ่ือจดัการโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัในชมุชน ทัง้ก�าลงัคน สิง่ของ หรอื
งบประมาณ เช่น การจดัตัง้กลุม่เพือ่ร่วมกนัดแูลผูป่้วยในชมุชน 
การชักชวนผู้น�าชุมชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา 
มีส่วนร่วมลงขันและแบ่งปันทรัพยากรในการจัดการสุขภาพ
ของคนในชุมชน หรือการที่ผู้น�าศาสนาและผู้น�าตามธรรมชาติ
ร่วมกันก�าหนดกติกาข้อตกลงเรื่องการกินการอยู่ในชุมชนข้ึน 
เป็นต้น

โดยภาพรวม องค์ประกอบทั้ง 6 มีความเชื่อมโยงกัน
จนน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ดังรูปที่ 1.

รูปที่ 1. Chronic Care Model

Community
Resources and Policies

Self - Management 
Support 

Delivery
System
Design

Decision
Support

Clinical
Information
Systems

Health Systems
Organization of Health Care

Productive 
Interaction

Informed, Activated
Patient

Prepared, Proactive
Practice Team

Improved Outcomes



24 ถอดบทเรียน DHS South

การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา 
(The Ottawa Charter for Health Promotion)

ทีป่ระชมุนานาชาติเรือ่งการสร้างเสรมิสขุภาพ ครัง้ที ่1 
พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) ณ กรุงออตตาวา เสนอกฎบัตรฉบับนี้ 
เพ่ือการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 
พ.ศ. 2543 และเป้าหมายอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วงการ
สาธารณสขุเรียกกรอบแนวคดินีว่้า “การสาธารณสขุแนวใหม่” 
(The new public health) เนื่องจากเป็นหลักการที่ไม่ได้มอง
สุขภาพว่าเป็นเร่ืองของการบริการสาธารณสุขเท่านั้นแต่เป็น
การบูรณาการการด�าเนินงานหลายภาคส่วน โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่

สร้างนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ	(Build healthy 
public policy) การสร้างนโยบายเพือ่สขุภาพต้องมาจากความ
ห่วงใยและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากนโยบาย
สาธารณะทั้งระดับประเทศ หน่วยงาน หรือท้องถิ่น ทั้งนี้
นโยบายสาธารณะต้องมุ่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อ
อ�านวยต่อสถานะสุขภาพและท�าให้ประชาชนเกิดทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ 
ง่ายขึ้น 

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ (Cre-
ate supportive environment for health) การด�ารงอยูข่อง
คนต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล สมดุล และสร้างสรรค์ 
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เพื่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีและปลอดภัยโดยไม่ท�าลายสภาพ
แวดล้อม เช่น การสร้างพื้นที่สาธารณะเชิงนิเวศน์ การใช้
พลังงานสะอาด หรอืการจัดการสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
ชีวิตและธรรมชาติอย่างสมดุล 

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ปฏิบัติการชุมชน (Streng-
then community action) การสนับสนุนและเสริมพลังให้
ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเอง สามารถจัดล�าดับความส�าคัญของ
ปัญหา ตดัสนิใจ วางแผนเชงิยทุธศาสตร์ และด�าเนนิงานจดัการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามแผนด้วยกลไกชุมชน 

พัฒนาทักษะส่วนบคุคล	(Develop personal skills) 
เป็นการพัฒนาทั้งในตัวบุคคลและสังคม ด้วยการให้ข้อมูล 
เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีความสามารถในการจัดการสุขภาพของ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม และสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพ 

การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ (Reorient health 
services) จัดระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหลายภาคส่วน ท้ัง
หน่วยงานสาธารณสุข บุคคล และชุมชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิโดยมีเป้าหมายเพื่อท�าให้ประชาชนมี
สุขภาพดี 
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กรอบแนวคิด 
การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภาคขยาย  
(Expanded Chronic Care Model)

ในปี ค.ศ. 2002 Barr และคณะ ได้พฒันากรอบแนวคดิ
การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยประยุกต์ Chronic care 
model เข้ากับกฎบัตรออตตาวา เรียกว่า กรอบแนวคิดการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภาคขยาย (Expanded chronic 
care model) ที่มีการเพิ่มเติม 3 องค์ประกอบส�าคัญ ดังรูป 
ที่ 2. คือ 

รูปที่ 2. Expanded Chronic Care Model
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1.	 การสร้างนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 
(Build healthy public policy) เน้นกระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน

2.	การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทีส่นบัสนนุสขุภาพ	
(Create supportive environments) สิง่แวดล้อมกบัสขุภาพ
เป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์กัน การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลจะน�ามาสู่การมีสุขภาพที่ดี 

3.	 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ปฏิบัติการชุมชน	
(Strengthen community action) ท�าให้ประชาชนและชุมชน
เข้มแข็ง มีความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองได้ 

จะเห็นได้ว่า กรอบแนวคิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค
ไม่ตดิต่อเรือ้รงัภาคขยาย (Expanded chronic care model) 
เน้นการท�างานในชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพ (Health 
promotion) มากขึ้น เพื่อให้คนดูแลตัวเองได้ มีสุขภาพดี และ
ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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NCDs System Manager 

บทบาทของผู้จัดการระบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs 
system manager) คือ บทบาทที่มองข้ามไม่ได้ในการควบคุม
ป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในระบบ 
สุขภาพทุกระดับ การจัดการเชิงระบบตลอดสายน�้าตั้งแต ่
ต้นน�้าถึงปลายน�้าที่ก�าลังเผชิญกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงของ
บริโภคนิยม (Consumerism) โลกาภิวัฒน์ (Globalization) 
และความเป็นเมือง  (Urbanization) น้ัน ต้องเป็นการด�าเนนิงาน 
ที่ตอบสนองต่อเหตุปัจจัยอย่างยืดหยุ่น ต่อเนื่องในระยะยาว 
และบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วย 
ครอบครวั และชมุชน เพือ่ท�าให้ประชาชนสามารถดแูลสขุภาพ
และคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ต่อไป 

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมิน
สถานการณ์สุขภาพ ทั้งข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ข้อมูลที่จดบันทึกในกระดาษ รวมถึงข้อมูลจากชุมชนทั้งในมิติ
วัฒนธรรม สงัคม สิง่แวดล้อม มส่ีวนส�าคัญในการท�าความเข้าใจ
สถานการณ์เพื่อเลือกใช้มาตรการสุขภาพ (Health interven-
tion) ในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจ
เลือกและด�าเนินมาตรการ และบูรณาการก�าลังคนและ
ทรัพยากรเพื่อออกแบบระบบสุขภาพเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า 
“ทักษะการจัดการเชิงระบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” 

องค์ประกอบของทักษะการจัดการเชิงระบบโรค 
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ไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ การมีความรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การมีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 3.

 
รูปที่ 3. คุณลักษณะของ System manager

ทักษะการจัดการเชิงระบบ เป็นการใช้ความรู้ทาง
ระบาดวิทยาและสาธารณสุข วิทยาศาสตร ์การแพทย์ 
สังคมวิทยามานุษยวิทยา และความรอบรู้บริบทชุมชน มาร่วม
กันวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาและเหตุปัจจัยของโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ือออกแบบระบบสุขภาพโดยมีส่วนร่วมกับ 
ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เช่น การให้บริการสุขภาพอย่าง
ครอบคลุมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างระบบ 
การสนับสนุนและเสริมพลังการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นต้น 
NCDs system manager จึงต้องอาศัยทักษะการจัดการ 
เชิงระบบในการวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านอย่างแยบคาย 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง และสามารถตัดสินใจ
เลือกใช้มาตรการได้อย่างเฉียบคม

Management Thinking

Attitude

Knowledge
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การใช้ข้อมูล HDC ในการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

Health Data Center (HDC) เป็นระบบคลังข้อมูล
สุขภาพของประชากรทั้งประเทศที่แต่ละหน่วยบริการสุขภาพ
ส่งมารวบรวมที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส่งต่อไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและ 
เผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ HDC service เพื่อให้บุคลากร
ทางสาธารณสุขและบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ในรายงานประกอบ
ด้วย การป่วยการตายด้วยโรคที่ส�าคัญ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง 
และการบริการสุขภาพ เพื่อให้สามารถวางแผนและก�าหนด
มาตรการด้านสุขภาพและบรกิารสาธารณสขุเพือ่ลดความเสีย่ง
ต่อการเกิดโรค 

ข้อมูล HDC เป็นเสมือนกระจกสะท้อนระบบการดูแล
รักษาในโรงพยาบาลและการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน  
หากข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ HDC มีคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่สะท้อนออกมาก็จะสามารถช่วยสนับสนุนการท�างานของ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการประเมินสถานการณ์ จัดล�าดับ
ความส�าคัญก่อนหลัง วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และจัดบริการสุขภาพทั้งการคัดกรองโรคในภาวะ
เริ่มต้นอย่างครอบคลุม ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคได้
อย่างแม่นย�า และช่วยในการตัดสินใจในการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมได้เป็นอย่างดี 
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สรุป

ความรู้และทักษะในการจัดการเชิงระบบและการมี
ส่วนร่วมสนับสนนุของชมุชนเป็นความหวงัส�าคญัในการจดัการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
เรื่อยๆ ทั้งจากตัวผู้ป่วย สภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
ส่งผลให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุต้องน�าทัง้ “ศาสตร์และศลิป์” มา
ประยุกต์ใช้ในการท�างาน

ปัจจุบันการท�างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นมี
ข้อมูล ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน
การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายรูปแบบ แต่ค�าตอบสุดท้าย
ในการใช้วิธีการต่างๆ  อยู่ที่ทักษะในการประเมินสถานการณ์
อันซับซ้อนและไม่มีแบบแผนชัดเจนที่ก�าลังเผชิญ และการ
ตัดสินใจด้วยความรอบคอบในการเลือกมาตรการสุขภาพ 
(Health intervention) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
มาด�าเนินการจัดการโรคไม่ติดต ่อเรื้อรังของเจ ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขนั่นเอง

 





บทที่ 2
การทำ งานของ 

“ คนจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ”
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เรือ่งราวของ “คนจดัการโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั” เป็นการ
เรียงร้อยประสบการณ์การท�างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายสุขภาพจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) ต�าบลยาบี 
อ�าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี 2) บ้านมดตะนอย อ�าเภอกนัตัง 
จงัหวดัตรงั 3) อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา และ 4) อ�าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง ที่สะท้อนภาพการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ชุมชนด้วยการใช้ข้อมูล ความรู้ และการจัดการเชิงระบบ
มาสอดประสานด้วยต้นทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ในชุมชน 
และทักษะทางวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมต่อโลกของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและโลกของชาวบ้านเข้าด้วยกันและสร้างระบบ 
การจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่มีเป้าหมายปลายทาง คือ
คุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม  
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การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ในบริบทวิถีชีวิตไทยพุทธและมุสลิมชายแดนใต้  
ตำ บลยาบี อำ เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ต้นเรื่องโดย 

ปาริชาติ	แก้วทองประคำา	
นักวิชาการสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประสบการณ์การท�างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสังคม 
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2554 ของพี่ปา ปาริชาติ 
แก้วทองประค�า นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า จาก
แบบแผนชีวิตความเป็นอยู ่ของกลุ ่มไทยพุทธและมุสลิมที ่
แตกต่างกนั ท�าให้การค้นหารปูแบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สุขภาพที่เหมาะสมกลายเป็นโจทย์ส�าคัญของการท�างาน
สุขภาพชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ ด้วยวิธีคิด “การปรับ
เปล่ียนพฤติกรรม	 โดยไม่เข้าไปปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้คน” 
มาตรการสุขภาพที่ถูกคิดค้นโดย รพ.สต.ยาบี จึงเป็นมาตรการ
ในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพของกลุม่เสีย่งโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรังที่ถูกสอดแทรกผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นร่วมกันไปด้วย 
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 “ใจต้องอยู่กับชุมชน หันมาท�าความเข้าใจชุมชน 
เห็นคุณค่า ร่วมสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงการน�าทุนชุมชน
มาช่วยเสรมิแรงการท�างาน” คอืหลกัการทีพ่ีป่าใช้ด�าเนนิงาน
สุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่บนความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ทางสังคม และความเป็นชุมชน จนสามารถ 
สร้างความร่วมมือจากผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้น�าศาสนา  
ผู้น�าชมุชน ชาวบ้าน ทีม่กัเรยีกพีป่าว่า	“บอมอ” (หมอ) ซึง่ล้วน
ผ่านการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการสุขภาพจากพี่ปามาแล้ว
ท้ังสิน้ เชือ่ว่าประสบการณ์ของพีป่ากบัการท�างานโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรังในต�าบลยาบีนั้น จะสามารถเป็นกรณีศึกษาให้ได้ร่วม
เรียนรู้การท�างานสุขภาพท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายการทำ งาน

“...หลักการท�างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญของ 
รพ.สต.ยาบี คือ การท�าให้ผู้คนในชุมชนรู้ว่า หมอที่ดีท่ีสุด
ของเขา คือ ตัวของเขาเอง...” 

ปาริชาติ แก้วทองประค�า 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

จากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีมีแนวโน้มเพิ่ม 
สูงขึ้นในยาบีนั้น พบว่า กลุ ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยส่วนใหญ่ 
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เป ็นกลุ ่มผู ้สู งอายุขณะที่กลุ ่มคนวัยท�างานเดินทางไป 
รับจ ้างนอกพื้นที่  แต ่การจัดการโรคไม ่ติดต ่อเรื้อรังใน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ติดพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะข้ันตอนการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการโน้มน้าวให้ผู้คนมาร่วมใส่ใจ 
ดูแลสุขภาพในบริบทพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งกลุ ่มคนไทยพุทธ 
และมุสลิม

 
“...เรามองว่าพวกเขาเป็นคนต�าบลเดียวกัน มีความ

สัมพันธ ์ที่ดีกันอยู ่แล ้ว จะแตกต่างก็แค ่ความเชื่อเรื่อง 
ศาสนา ถ้ามีโอกาสน�าคนสองกลุ่มนี้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้  
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยกัน ให้เขาช่วยกันค้นหา 
วิธีการควบคุมเบาหวานความดันของตนเอง ดูว่าหมู ่บ้าน 
ไทยพุทธควบคุมได้อย่างไร หมู่บ้านมุสลิมปรับใช้วิธีการต่อ 
ได้อย่างไร...”

ปาริชาติ แก้วทองประค�า  
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนไทยพุทธ
และมุสลิมนอกจากจะเป็นการค้นหารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแล้ว ยังเป็นกระบวนการเชื่อมความสัมพันธ ์
ทางสังคมระหว่างกลุ่มไทยพุทธและมุสลิมอีกด้วย แม้ว่าคน 
ทั้ง 2 กลุ่มจะมีแบบแผนความคิด ความเชื่อ การใช้ชีวิตท่ี 
แตกต่างกัน แต่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ผ ่านจุดร่วม  
คือ	“การมีสุขภาพที่ดี” ได้



38 ถอดบทเรียน DHS South

โลกของชาวบ้าน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนไทยพุทธและ
มุสลิมในต�าบลยาบีท�าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องหันมา
วิเคราะห์บริบทของกลุ่มเป้าหมายก่อนการก�าหนดมาตรการ
สุขภาพ เช่น การก�าหนดแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้อง
พิจารณาบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อทางศาสนา และ
แบบแผนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคลร่วมด้วย 

หมู ่5 บ้านโคกวดั เป็นชมุชนชาวไทยพทุธทีม่คีวามเชือ่
ว่าการเจบ็ป่วยเป็นเรือ่งของบาปบญุ ผูค้นจงึนยิมเข้าวดัท�าบญุ 
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท�าสวน
ผลไม้ เมื่อถึงฤดูกาลผลไม้ชาวบ้านจะมีพฤติกรรมการบริโภค
แบบเกินพอดี เช่น กินลองกอง 5 กิโลกรัมใน 1 วัน หรือ กิน
ทุเรียนวันละลูก และยังพบว่าชาวบ้านไม่นิยมออกก�าลังกาย

หมู่ 4 บ้านใหม่ เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่มีความเชื่อว่า 
การเจ็บป่วยเป็นส่ิงท่ีพระเจ้าก�าหนด การปรงุอาหารมลีกัษณะ
สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ การท�างานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนมุสลิมจึงต้องอาศัยทักษะการอธิบายและ
ท�าความเข้าใจจากผู้น�าศาสนา เช่น โต๊ะอิหม่าม  

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 หมู่บ้านมีการบริโภคอาหารบาง
ชนิดท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น “การกินนำ้าชา” แบบชาร้อนใส ่
นมข้นหวาน นอกจากวฒันธรรมการนัง่ร้านน�า้ชาในทุกเช้าของ 
ทั้งชายไทยพุทธและมุสลิมแล้ว ยังพบแบบแผนการบริโภค 
ที่แตกต่างกันไปตามบริบทอีกด้วย เช่น ชุมชนคนพุทธมักกิน 
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น�้าชาในงานวัด ส่วนชุมชนคนมุสลิมมักกินน�้าชาในสภาซูรอ 
หรือ “การกินนำ้าบูดู” ที่เพิ่มความเส่ียงต่อโรคความดันโลหิต
สูงน้ัน ผู้คนทั้งต�าบลยาบีมักจะนิยมรับประทานน�้าบูดูกับ 
ข้าวย�าหรือกินน�้าบูดูกับข้าวเปล่าคลุกปลาทอด 

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน รพ.สต.ยาบี

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะต้องเริ่มจากความ
ต้องการของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และได้ทดลองปฏบิติัร่วมกนัทัง้เจ้าหน้าทีแ่ละชาวบ้าน จนได้วธิี
การจัดการโรคที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 

 
การจัดคลินิก	NCDs	เชิงรุกในชุมชน

ในอดีตการท�างานของ รพ.สต.ยาบี ไม่มีการตรวจ 
คัดกรองสุขภาพในชุมชน ชาวบ้านจะเดินทางมารับบริการ
สุขภาพที่ รพ.สต.ยาบี ด้วยตัวเอง แต่พบปัญหาการเข้าถึง
บริการจากสาเหตุที่ชาวบ้านไม่มีรถโดยสารเพื่อเดินทางข้าม
หมู่บ้านมา รพ.สต.ยาบี ส่งผลให้เกิดการออกหน่วยบริการ 
เชิงรุกส�าหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการเข้าไปคัดกรอง 
กลุ่มเสี่ยง รักษากลุ่มป่วย และให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกับ 
ชาวบ้าน

 
“...เมื่อก่อนเวลาจะคัดกรองป้องกันรักษาเบาหวาน  
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เราจะให้ชาวบ้าน walk in เข้ามาใน รพ.สต.พบปัญหาการ 
รบัยาไม่ต่อเน่ืองมาก ส่งผลให้ต้องเร่ิมท�าคลนิกิเชงิรกุ จดัหน่วย
บริการ NCDs รักษาในหมู่บ้าน จ่ายยา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
รวมถงึออกคลนิิกคดักรองทกุวนัพธุให้ครบทกุหมูบ้่านในต�าบล
ยาบ ีซึง่เราจะมจีดุนดัหมายทีค่นในชมุชนเดนิทางมาได้สะดวก 
ในคลินิกคัดกรองเราจะตรวจค่าน�้าตาล ค่าความดันของ 
ชาวบ้านไว้ก่อน แล้วให้เขาได้กลับบ้านไปกินข้าวกินปลา 
ให้เรียบร้อยแล้วกลับมารบัยาอีกครัง้ จากนัน้เปิดให้เขาเข้ากลุม่
ตามผลการคัดกรองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และหาวิธีการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดความเสี่ยงร่วมกับเจ้าหน้าท่ี แล้ว 
น�าไปท�าต่อที่บ้านก่อนจะนัดพบกันอีกครั้ง...”

ปาริชาติ แก้วทองประค�า  
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

การจัดทำาคลินิก	NCDs	รายบุคคล
ทักษะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการต้ังสมมติฐาน

และหาเหตปัุจจยัของอาการอนัซับซ้อนของโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั
มีความส�าคัญมาก เช่น กรณีหญิงชรามุสลิมที่ป่วยด้วยโรค 
ความดันโลหิตสูง มา รพ.สต.ด้วยอาการปวดหัวรุนแรง แม้ว่า 
เจ้าหน้าที่จะปรับเพิ่มยาหลายครั้งแต่อาการปวดหัวยังไม่หาย
ไป สุดท้ายพบว่าอาการปวดหัวไม่ได้เกิดมาจากความดันโลหิต
สูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นตัวเหาไต่ลอดออกมาจาก 
ฮิญาบคลุมศีรษะ และเมื่อเจ้าหน้าที่ลองก�าจัดเหาหมดไปแล้ว 
อาการปวดหัวของผู้ป่วยก็ดีขึ้น พี่ปาเล่าว่า
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“...เวลาส�ารวจข้อมูลใน Family folder เราต้องอ่าน
ข้อมูลคนไข้ ต้องสงสัย ต้องเอ๊ะ! ต้องดูว่าที่ป่วยเป็นโรคเพราะ
อะไร ความเครียด นอนดึก หรือกินอะไรมา ต้องชวนคุยเพื่อ
ค้นหาความเสี่ยง ไม่ใช่ค้นหาความลับ ส�าหรับการวางแผนใน
การดแูลสุขภาพร่วมกนั เพราะเราไม่ได้ดแูลคนไข้ได้ 24 ชัว่โมง 
ถามความเสี่ยงเพื่อท�าให้เขาสามารถกลับไปดูแลตัวเองได้...”

ปาริชาติ แก้วทองประค�า  
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ผู ้ป ่วยอีกรายมาด้วยความดันโลหิตสูง นอกจาก 
การสืบหาสาเหตุของโรคที่คลินิกแล้ว เจ้าหน้าที่ยังต้องตาม 
ไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน จนทราบว่าครอบครัวผู้ป่วยท�าอาชีพ
ประมงและคนในบ้านกินกุ้งต้มเป็นอาหารหลักทุกมื้อ อย่างไร
ก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไม่ได้ใช้วิธีการห้ามปรามผู้ป่วย 
ไม่ให้กินกุ ้งต ้มโดยเด็ดขาดซึ่งจะสร้างความยากล�าบาก 
ต่อวิถีชีวิตผู้ป่วย แต่หันไปช่วยปรับวิธีการกินกุ้งต้มให้ผู้ป่วย
แทนโดยแนะน�าให้ตัดส่วนหัวของกุ้งทิ้งก่อนกิน จนผู้ป่วย
สามารถควบคุมความดันโลหิตของตัวเองได้

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในคลินิก NCDs รายบุคคลจ�าเป็นต้องมีทักษะการสืบค้นหา
สาเหตุของการเจ็บป่วยที่เปรียบเสมือนยอดภูเขาน�้าแข็งท่ี 
รอคอยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค้นหาสาเหตุปัจจัยใต้ผิวน�้า 
ที่มีความซับซ้อน ดังน้ัน การสืบหาสาเหตุของโรคด้วยความ
ใส่ใจจนรู ้ที่มาที่ไปนั้นจะช่วยสร้างแนวทางการรักษาได ้
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ตรงสาเหตุมากขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาการใช้ยาเพียง 
อย่างเดียว

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ไม่ปรับเปลี่ยนวิถี

ชีวิตได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติของ รพ.สต.ยาบีที่ใช้เป็นจุด
เริ่มต้นส�าคัญในการดูแลสุขภาพ

“...ความยากจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะของ
เจ้าหน้าที่...”  

ปาริชาติ แก้วทองประค�า 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ผูใ้ห้บริการสขุภาพจ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจพยาธสิภาพ
ของโรครวมถึงเข้าใจบริบทของผู้ป่วย เข้าใจถึงความรู้สึกและ
ความต้องการของผูป่้วย เจ้าหน้าทีจึ่งต้องมคีวามสามารถในการ
อ่านความรู้สึกสุขทุกข์ของผู ้ป่วยด้วย ความอยากอาหาร 
เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม “เมนูอาหารแลกเปลี่ยน”	จึงเป็น
แนวทางและวิธีการของนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ 
น�ามาใช้ต่อรองกับวิถีการกินของผู้ป่วย เช่น ถ้าผู้ป่วยอยากกิน
ทุเรียนมาก ผู้ป่วยจะต้องแลกกับการไม่กินอาหารประเภท 
ไขมัน 1 วัน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะ
ต้องรูจั้กการเจรจาต่อรองกบัผูป่้วย รวมถึงการสงัเกตพฤตกิรรม 
การตอบสนอง และค�านึงถึงความรู้สึกของผู้ป่วยด้วย
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“...บทบาทนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่แค่บอก 
คนป่วยว่าต้องกินยา อย่ากินเค็ม อย่ากินหวาน แต่เป็นคนหา
ทางเลือก หาวิธีการที่เหมาะสมให้แต่ละคน ด้วยความเข้าใจ 
ว่าทุกคนไม่ได้มีพื้นฐานเท่ากัน มีความแตกต่างท่ีไม่เหมือน
กัน...”

ปาริชาติ แก้วทองประค�า 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ทักษะส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การเป็นนักฉวยโอกาส 
ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์และกล้าตัดสินใจ การใช้ชีวิตทุก
ฝีก้าวในชุมชนเสมือนเป็นการส�ารวจข้อมูลพื้นท่ีเบ้ืองต้น เช่น 
เมื่อชาวบ้านเชิญไปงานเลี้ยงในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับผู้คนในงาน ดูบริบทและส่ิงแวดล้อม 
สังเกตพฤติกรรม ดูแบบแผนการกินการอยู่ “เขากินอะไร	 
กินแบบไหน	มีใครกินบ้าง”	เพราะรายละเอียดเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลในการออกแบบมาตรการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของเขา 

 
การปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร

น�้าบูดู คือ เมนูอาหารส�าคัญของคนยาบีเนื่องจาก
สถานะทางเศรษฐกิจของคนยาบีที่ไม่ได้ดีมากนัก น�้าบูดูถือว่า
เป็นอาหารที่หาซื้อง่ายและเก็บไว้กินได้นาน แต่การบริโภค 
น�า้บดููมากๆ ยังเพิม่ความเสีย่งในการป่วยเป็นโรคความดนัโลหิต
สูงอีกด้วย
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“...เคยถามชาวบ้านว่าไม่กินบูดูได้ไหม ชาวบ้านตอบ
ว่า ไม่กินไม่ได้หรอกบอมอ (หมอ) คนสามจังหวัดเขากินบูดู 
เป็นวิถชีวิีต กินเป็นรากเหง้า กนิมาต้ังแต่เกดิ ยากดีมจีนคนไม่มี
เงินก็ซื้อบูดูมากิน...”

ปาริชาติ แก้วทองประค�า 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เมื่อห้ามชาวบ้านกินน�้าบูดูไม่ได้ การเปลี่ยนให้น�้าบูดู
กลายเป็นเมนูสุขภาพจึงเริ่มต้นขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
รพ.สต.ยาบี อสม. และคนในชุมชนร่วมกันคิดค้น “สูตรนำ้าบูดู
ลดเค็ม” เพราะรู้กันว่าอันตรายของน�้าบูดูอยู่ที่เกลือ หาก
สามารถลดเกลือในน�้าบูดูลงได้เท่ากับสามารถลดความเสี่ยง
และอันตรายจากโรคความดันโลหิตสูงลง โจทย์ส�าคัญก็คือ 
เจ้าหน้าที่ต้องรู้ก่อนว่ารสชาติแบบไหน คือ ความเค็มที่เกิน 
พอดี เพราะความเค็มของแต่ละคนไม่เท่ากัน ความเค็มที่ 
เกินพอดีของคนหนึ่งอาจเท่ากับเกลือ 1 ช้อน ของอีกคนอาจ
เท่ากับเกลือครึ่งช้อน จึงมีการปรับสูตรน�้าบูดูใหม่ด้วยการเติม
น�้าเพื่อลดความเค็มและใช้สมุนไพรลดโรค เช่น หอมแดง  
ใบมะกรูด ตะไคร้ มะนาว ปรับสูตรน�้าบูดูให้กลายเป็นน�้าบูดู
สขุภาพ ผลตอบรับในช่วงแรกๆ แม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าน�า้บูดู
อาจมีรสชาติไม่อร่อย ไม่ถูกปาก แต่ก็ค่อยๆ เริ่มเรียนรู้การ 
ลดการกินเค็มลงและปรับลิ้นให้คุ้นชินกับรสชาติอาหารใหม ่
ได้ใน 15 วัน แล้วเริ่มหันมาใช้สูตรน�้าบูดูเพื่อสุขภาพภายใน 
ครัวเรือน
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การขับเคลื่อนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับกลุ่มผู้นำาศาสนา
การท�างานสุขภาพท่ามกลางความหลากหลายของ 

ผู ้คนที่นับถือศาสนาทั้งพุทธและอิสลาม ที่ต่างมีความเช่ือ  
ความเคารพ และความศรัทธาต่อศาสนาและผู้น�าศาสนาอย่าง 
เหนียวแน่น กลายเป็นจุดแข็งส�าคัญเมื่อน�าเอามิติทางศาสนา
มาปรับใช้ในงานสุขภาพชุมชน 

การทำางานกับโต๊ะอิหม่าม
โต๊ะอิหม่ามของยาบีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

แต่ชอบกนิปลาเคม็เป็นชวีติจติใจ ด้วยวยัสงูอายุการเข้าไปปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาจยิ่งท�าให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อภาวะ
เครียด โดยเฉพาะหากเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ “งดอาหาร” ที่เคย
กินเป็นประจ�า นอกจากจะขัดต่อความต้องการของผู้ป่วยแล้ว
ยังอาจสร้างระยะห่างทางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ 
เจ้าหน้าที่อีกด้วย ดังนั้นการห้ามไม่ให้โต๊ะอิหม่ามกินปลาเค็ม
จึงไม่ใช่วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ รพ.สต.ยาบีเลือกใช้

ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ยาบีกับคนในชุมชน
จึงร่วมกันคิดและดัดแปลงเมนูอาหารสุขภาพโดยทดลอง 
ท�า “เมนูปลาแดดเดยีวลดเคม็” ตัง้แต่ขัน้ตอนการปรงุรสปลา 
โดยใช้เกลือในปริมาณน้อยแต่ยังคงมีรสชาติเค็มปะแล่มๆ  
แบบกลมกล่อมไม่เค็มจัดจนเกินไป เมนูอาหารท่ีดัดแปลง 
ขึ้นมานี้ท�าให้โต๊ะอิหม่ามหันมาดูแลอาหารการกินร่วมกับ 
การออกก�าลังกาย ส่งผลให้โต ๊ะอิหม่ามมีสุขภาพดีและ 
น�าแนวทางการกินอาหารเพื่อสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการกิน
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น�้าชาในวงสภาซูรอ
สภาซรูอ คอื สภาเพือ่การสนทนาหารอืปัญหาของชาว

มุสลิม ในวงสนทนาผู ้คนมักจะดื่มน�้าชาเพื่อเสริมอรรถรส 
ในการพดูคยุให้มคีวามลืน่ไหล โดยเฉพาะการดืม่ชานมร้อนทีม่ี
รสชาตหิวานมนัแต่สร้างผลกระทบต่อสขุภาพโดยเฉพาะในกลุม่
ผูส้งูอายมุสุลมิ จากบรบิทการดืม่น�า้ชาเช่นนีท้�าให้ รพ.สต.ยาบี
และ อสม.ได้ร่วมกันดัดแปลงเมนูชาร้อนขึ้นมาใหม่ ด้วยการ
ปรับเปล่ียนชานมร้อนท่ีมีรสชาติหวานมันเป็นการด่ืมน�้าชา
สมุนไพร ชาตะไคร้ ชามะนาวแทน การด่ืมน�้าชาแบบใหม่นี ้
ต่อมาได้ถกูประยกุต์เป็นแนวทางการท�า	“เครือ่งดืม่ลดหวาน” 
เพื่อใช้จัดงานเลี้ยงภายในชุมชนทั้งต�าบล

การทำางานกับพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดยานิการาม (วัด
ยาบี) ป่วยเป็นโรคเส้นเลอืดหวัใจตีบต้องควบคมุความดันโลหติ
และควบคุมการฉันอาหารอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากด้วยศีล
ของพระสงฆ์ทีก่�าหนดให้ไม่สามารถปฏเิสธอาหารทัง้ของหวาน 
มัน เค็ม ที่ญาติโยมน�ามาถวายซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
ดังน้ัน พระสงฆ์จึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
ส�าคญัทีต้่องด�าเนนิงานส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรคด้วยการสร้าง
ความเข้าใจกับญาติโยมชาวไทยพุทธในการถวายอาหารใหม่

“...หากอยากให้ตาหลวง (เจ้าอาวาส) อยู่อีกหลายปี 
เราก็ต้องมาร่วมมอืกนัดูแลท่าน อย่างเรือ่งการถวายอาหาร การ
ฉนัยา ความเป็นอยูแ่ละสิง่แวดล้อมต่างๆ เพือ่ให้ท่านสขุภาพดี
เท่าที่จะท�าได้ แต่หากอยากให้ตาหลวงอยู่แค่สัก 2-3 ปี ก็ให้



การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง 47

ร่วมมือกันจัดขาหมู จัดอาหารเค็มๆ มันๆ ทอดๆ ให้ท่านฉัน 
ทุกวัน เราก็จะได้เจ้าอาวาสใหม่ในไม่นาน...” 

ปาริชาติ แก้วทองประค�า 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

การสือ่สารของพีป่าสามารถกระตุน้ให้ญาตโิยมเริม่คดิ
และรับรู้ปัญหาได้ชัดเจน ถึงแม้ว่าการถวายอาหารรสชาติ
อร่อยๆ จะเกิดจากเจตนาที่ดี แต่กลับส่งผลกระทบที่คาดไม่ถึง
ในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของพระสงฆ์ จึงน�ามาสู่การร่วมกันจัด “ปิ่นโตสุขภาพ” โดย
รณรงค์ขอความร่วมมือให้ญาติโยมเลือกท�าอาหารสุขภาพมา
ถวายพระสงฆ์ การท�าปิ่นโตสุขภาพยังท�าให้ญาติโยมมีโอกาส
เรียนรู้การท�าอาหารสุขภาพ และหันมาปรับแบบแผนการกิน
ในครัวเรือนตามไปด้วย 

สะท้อนคิดระบบการทำ งานในระดับ รพ.สต.

บทบาทการท�างานระดับพืน้ทีข่อง รพ.สต.มจีดุแข็ง คอื 
ความสามารถในการเข้าใจและเข้าถึงผู้รับบริการในชุมชน แต่
เริ่มพบปัญหาทักษะของเจ้าหน้าที่ในการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้ป่วยลดน้อยลง 

“...พี่มองว่าระยะหลังมาน้องๆ จะพูดกับคนไข้น้อยลง 
ความใส่ใจกับคนไข้น้อยลง ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีเครื่องมือ
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ทางการแพทย์มาช่วยเราด้วยนะ เดี่ยวนี้มีเครื่องวัดความดัน 
ที่คนไข้สามารถวัดเองได้ คนไข้สามารถเจาะเลือดเองได้  
แต่กลายเป็นว่าเราขาดเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ การสบตา 
การสัมผัส การจับมือคนไข้ แค่การจับชีพจรก็สามารถส่ง 
ความรู้สกึระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ละคนไข้ได้ แต่ตอนนีส้มัพนัธภาพ
ระหว่างการให้บริการเริม่หายไป เราเริม่กลายเป็นคอมพวิเตอร์
ขึ้นทุกวัน...” 

ปาริชาติ แก้วทองประค�า 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาดูเหมอืนจะเป็นดาบสองคมทีส่่งผลต่อสมัพนัธภาพ
ของผู ้ให้และผู ้รับบริการ ในยุคสมัยที่เครื่องไม้เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์เริ่มท�าหน้าท่ีแทนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้มากขึ้น ยิ่งท�าให้ตระหนักได้ว่าการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยในการดูแลรักษา 
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่มีทักษะการสื่อสารท่ีดีพอ 
ก็อาจช่วยสนับสนุนให้งานสุขภาพบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
ด้วยวิธีการ “สื่อสารเป็น	ทำาให้ชาวบ้านรู้สึก	รับฟังชาวบ้าน
ได้	สร้างแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลง” โดยเฉพาะการท�างาน
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ี 
และชาวบ้านกลายเป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการสื่อสารที่ท�าให้ชาวบ้านรู้ว่า “หมอ
ที่ดีที่สุดของเขา	คือ	ตัวของเขาเอง”
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ประสบการณ์จาก รพ.สต.ยาบี  
สู่สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

จากประสบการณ์การท�างานในพื้นที่ที่ รพ.สต.ยาบี สู่
บทบาทใหม่ที่ส�าคัญของพี่ปาในงานสุขภาพภาคประชาชน  
กับภารกิจดูแลการวางแผนและพัฒนาระบบสนับสนุนงาน 
ส ่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม ่ติดต ่อเรื้อรังที่ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  

งาน “พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข” มาจากการ
วิเคราะห์แล้วว่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คือ คนส�าคัญ
ในการท�างานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคด่านหน้า  
ด้วยความสามารถในการเข้าถึงผู้คน รอบรู้ชุมชน ที่ถือว่าเป็น
จุดแข็งของ อสม. แต่ปัจจุบันพบว่า อสม.ในจังหวัดปัตตานี 
ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
รวมถึงความเคยชินกับรูปแบบการปฏิบัติงานตามค�าสั่ง ดังนั้น
ในความคาดหวังให้คนกลุ่มนี้ดูแลผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สิ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการคือการท�าให้ อสม.สามารถคัดกรอง 
ประเมิน และค้นหาวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ได้ก่อน 
เมื่อ อสม.เกิดทักษะความช�านาญในการดูแลตัวเองแล้ว จึง
มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถให้การดูแลคนอื่นได้ 

“…อสม. คือ องคาพยพส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
NCDs เราต้องท�าก�าลังส่วนนี้ให้มีคุณภาพ ถ้าเราพัฒนา อสม.
จ�านวน 6 พันกว่าคนในจังหวัดปัตตานีให้ท�าหน้าที่ให้ดีได้  
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ดูแลคนในชุมชนได้ จะช่วยลดปัญหาคนไข้กระจุกอยู่ในสถาน
บรกิาร ลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนเช่น stroke ให้ลดลงด้วย...”

ปาริชาติ แก้วทองประค�า
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

เพราะ อสม.คือก�าลังส�าคัญในทีมหมอครอบครัว  
การพัฒนาศักยภาพและให้คณุค่ากบัคนกลุม่นีจ้งึมคีวามส�าคญั 
การท�าให้ อสม.เคารพบทบาทหน้าที่ของตัวเอง มีทักษะ  
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ท�างานขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญ 
ในการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัตตานี

หัวใจของงาน NCDs รพ.สต.ยาบี

จากสภาพแวดล้อมในต�าบลยาบีที่เร่ิมมีร้านค้า ร้าน
อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ที่น�าเอาอาหารและค่านิยมการ
บริโภคใหม่ๆ เข้ามาสูช่มุชนมากขึน้ การท�าให้ชาวบ้านมคีวามรู้ 
ความเข้าใจต่อสุขภาพติดอยู่ในเนื้อในตัวจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
การตัดสินใจและการวางแผนการกินการอยู ่ของตัวเองได้  
รวมถึงสามารถช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่ตามมา ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญก็คือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขต้องคืนบทบาทการดูแลสุขภาพให้ชาวบ้าน และ
คอยให้การสนับสนุนและเสริมพลังของประชาชนในการดูแล
สุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง
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ภารกิจพิชิตความอ้วนลงพุงหญิงชาวเล 
ในชุมชนมดตะนอย บ้านมดตะนอย  
อำ เภอกันตัง จังหวัดตรัง

ต้นเรื่องโดย  

หนึ่งหทัย	สกุลส่องบุญศิริ		 
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ รพ.สต.บ้านมดตะนอย  

สมโชค	สกุลส่องบุญศิริ	
นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านมดตะนอย

ภาวะอ้วนลงพุง กับการจัดการความเสี่ยง NCDs  
ในกลุ่มหญิงชาวเล   

ณ บ้านมดตะนอย ต�าบลเกาะลบิง ชมุชนเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่ 
บริเวณปากแม่น�้าตรังและแม่น�้าปะเหลียนในเขตอ�าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ในปี 2559 ผู้หญิงอายุระหว่าง 35 ถึง 59 ปี  
กว่าร้อยคนที่อาศัยในชุมชนนี้ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
จาก รพ.สต.บ้านมดตะนอย ผลปรากฏว่า พวกเธอหลายคนมี
ความเสี่ยงท่ีจะป่วยเป็นโรคเบาหวานและก�าลังเผชิญกับภาวะ
อ้วนลงพุง 5 สัญญาณความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดท่ี

5 ภาวะอว้นลงพงุ คือการมเีส้นรอบเอวมากกว่าหรอืเท่ากับ 80 ซม.ในเพศหญงิ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 90 ซม.ในเพศชาย
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ปรากฏผ่านสรีระร่างกาย นับวันชาวบ้านยิ่งเริ่มสังเกตเห็นคน 
อ้วนในหมู่บ้านมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นจึงมาปรึกษากับเจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต.บ้านมดตะนอย คือ หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ (พี่หนึ่ง) 
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ และสมโชค สกุลส่องบุญศิริ  
(พี่สมโชค) นักวิชาการสาธารณสุข จากปัญหาจึงกลายมาเป็น
โอกาสในการท�างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน 
ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research - PAR) เพื่อการลดปัญหาภาวะอ้วนลงพุง
ในหญิงชาวเล 

ทำ ไมต้องเริ่มต้นจากผู้หญิง

พี่หนึ่งและพี่สมโชค วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคลัง
ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ (Chronic Link) จังหวัดตรัง ย้อนดูตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ภาวะอ้วนลงพงุในผู้หญงิสงูถงึร้อยละ 73.8 
และมีแนวโน้มสูงขึน้เรือ่ยๆ เหน็ได้ชดัว่ากลุม่ผูห้ญงิมคีวามเส่ียง
มากกว่ากลุ่มผู้ชาย นอกจากนี้ ความเป็นผู้หญิงยังสัมพันธ์กับ
บทบาทการเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลการกินการอยู่ในครัวเรือน 
ดังนั้น หากสามารถจูงใจให้ผู้หญิง 1 คนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตนเองได้ ก็อาจขยายไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของสมาชิกทั้งครัวเรือนด้วย ภารกิจลดพุงจึงเริ่มต้น
ขึ้นจากกลุ่มหญิงชาวเล 24 คน และกลายเป็นกุญแจส�าคัญ 
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชนแห่งนี้ 
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โลกของชาวบ้านกับการทำ งาน NCDs

“...ความสามารถในการวิเคราะห์การกินการอยู ่
ในครอบครัว รวมถึงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของชุมชน จะน�า
ไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพบนพื้นฐานความเป็นชุมชนโดย
แท้จริง...”
    หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญสิริ  

รพ.สต.บ้านมดตะนอย

วิถีชีวิตชุมชน
“เครื่องมือประวัติศาสตร์ชุมชน” 6  คือ เครื่องมือชิ้น

ส�าคัญท่ีน�าทางให้พี่หน่ึงและพี่สมโชคเข้าไปเรียนรู้พลวัตความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน ซึ่งสัมพันธ์กับสถานะทางสุขภาพของ
คนมดตะนอย 

เดิมทีชุมชนมดตะนอยเป็นชุมชนมุสลิมเลี้ยงชีพด้วย
การท�าประมง ผูช้ายมหีน้าทีอ่อกเรือหาปลา ผูห้ญงิจะเป็นฝ่าย
ดแูลอาหารการกนิในครวัเรือน การท�าอาหารจะใช้วัตถุดบิทีม่า
จากธรรมชาติ เช่น เนื้อปลา ยอดผัก เป็นต้น เมื่อว่างจากการ
ออกเรือหาปลาสามีจะชวนภรรยาไปตัดไม้โกงกางเพื่อน�ามา 
เผาถ่านขาย ในอดีตการสัญจรไปมาผู้คนยังนิยมการเดินเท้า 
การใช้ชีวิตประจ�าวันจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา 
ท�าให้คนมดตะนอยมีสุขภาพดี แข็งแรง หลายคนมีอายุยืนยาว

6  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2556)
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กว่า 100 ปี แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ปี 2543 
เป็นต้นมากลายเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่น�าเอาปัจจัยเส่ียงทาง
สุขภาพเข้ามาในพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า ถนนหนทาง และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ ท�าให้ชีวิตคนบ้านมดตะนอยสะดวกสบาย 
มากขึ้น สื่อโฆษณาเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลต่อความเชื่อและ 
ค่านิยมในการบริโภคใหม่ๆ ผู ้คนกินอาหารไม่มีประโยชน์ 
เคลื่อนไหวน้อย และไม่ค่อยออกก�าลังกาย การเปลี่ยนแปลง
ของส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตดังกล่าวได้น�ามาสู ่ความเสี่ยง 
ต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของคนในชุมชน 
แห่งนี้ 

การกิน	การอยู่	และการรับรู้ของชาวบ้าน
ด้วยทักษะการสังเกตและการพูดคุยสอบถามกับ 

ชาวบ้านท�าให้พี่หนึ่งและพี่สมโชคสามารถเข้าใจแบบแผน 
การกินการอยู่ของชาวบ้านมดตะนอยรวมถึงช่วยวิเคราะห์
ปัญหาอ้วนลงพุงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านมดตะนอยได้ ดังนี้ 

มื้ออาหาร เป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวและเพื่อน
บ้านในละแวกบ้านได้พบปะสังสรรค์ ชาวบ้านจะกินข้าวไป 
พูดคุยกันไป จากการส�ารวจของพี่หนึ่งและพี่สมโชคพบว่า 
คนในชุมชนมดตะนอยนิยมรับประทานอาหารวันละ 4 มื้อ  
คือ ม้ือเช้า เที่ยง เย็น และค�่า ถึงร้อยละ 62.5 โดยม้ือค�่า 
มักเป็นเวลาหลังจากการละหมาดของชาวมุสลิม 

รสชาตอิาหาร แม่บ้านจะให้ความส�าคัญกบัการปรงุรส
อาหาร โดยเฉพาะช่วงเวลาที่รอคอยสามีกลับจากออกเรือ 
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หาปลาเป็นเวลาหลายวัน พวกเธอจะตั้งใจปรุงอาหารให้อร่อย
เพ่ือต้อนรับสามี โดยแม่บ้านจะนิยมใช้ ผงชูรส ซุปก้อน เพื่อ
ปรุงอาหารให้อร่อยตามความเชื่อที่มาจากสื่อโฆษณา 

ภาชนะใส่อาหาร	 ชาวบ้านมักเชื่อกันว่าการกินข้าว
มากๆ จะท�าให้มีแรงท�างาน ชาวบ้านมดตะนอยจะนิยมใช้ 
“กะละมังขนาดเล็ก” แทนการใช้จานข้าว และใช้มือเปิบข้าว
กินกันเป็นกลุ่ม ตามความเคยชินที่ท�ากันมาตั้งแต่อดีต

เวลาของชาวบ้านกับการทำางานในชุมชน
เวลาของชาวบ้านเป็นสิง่ทีเ่จ้าหน้าทีท่ีท่�างานกบัชมุชน

ต้องรอบรู ้ โดยเฉพาะการนัดหมายท�ากิจกรรมในชุมชน  
พี่หนึ่งเล่าว่า

“…ช่วงท�างานกับชุมชนใหม่ๆ เราเริ่มต้นคัดกรอง 
กลุ่มเสี่ยงในชุมชน พบว่าเราไม่สามารถคัดกรองคนได้ตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะสิ่งที่เจ้าหน้าที่คิดกับเวลาของชาวบ้าน
จริงๆ น้ันไม่ตรงกนั เราเคยนดัเขาคดักรองเบาหวานตอน 6 โมง
เช้า คิดเอาเองว่าชาวบ้านคงยังไม่กินมื้อเช้ามา แต่เราลืมไปว่า
พวกเขาเป็นชาวประมง เขาตื่นตั้งแต่ตี 3 ก่อนตี 5 เขาต้อง 
กินข้าวแล้วเพราะต้องออกเรือหาปลา ดังน้ันพอถึงเวลานัด 
เราก็คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ไม่หมดเพราะกลุ่มผู้ชาย 
ออกทะเลกันไปหมดแล้ว…" 

หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ 

รพ.สต.บ้านมดตะนอย
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ประสบการณ์ดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่าเจ้าหน้าทีจ่�าเป็น
ต้องเรียนรู้เรื่อง “เวลาของชาวบ้าน” ที่มีรายละเอียดตามวิถี
ชีวิตของชาวบ้านอย่างเข้าอกเข้าใจ และถือเป็นต้นทุนส�าคัญ 
ในการท�างานสุขภาพที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้าน 
ในชุมชน 

กระบวนการจัดการความเสี่ยงโรคเรื้อรังมดตะนอย 

การส่ือสารให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น 
กระบวนการที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึก ความคิด ความเคยชินของผู้คนที่เป็นแบบแผน 
ในชีวิตประจ�าวันมาอย่างยาวนาน 

ขัน้ตอนการท�างานของพีห่นึง่และพีส่มโชค คือ การท�า 
ให้กลุม่เป้าหมาย “รบัรูค้วามเสีย่งของตนเอง” (Risk percep-
tion) 7 ควบคู่ไปกับ	“การเสริมพลัง”	(Empowerment) ผ่าน 
กจิกรรมของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทีร่่วมกนัให้คณุค่า สร้างแรง
จูงใจ ให้ก�าลังใจกับกลุ่มเป้าหมาย จนเร่ิมเกิด “ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ” (Health literacy) คือ การท�าให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและตัดสินใจดูแล
สุขภาพตนเองและคนรอบข้างได้

7 ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน (2561)



การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง 57

การเยีย่มบ้าน	คอื ประตบูานแรกทีน่�าเจ้าหน้าทีเ่ข้าไป
ในโลกของชาวบ้านและท�าความเข้าใจผ่านการท�าความรู้จัก  
พูดคุย ร่วมกับการใช้เครื่องมือส�ารวจการรับรู ้ความเสี่ยง 
รายบคุคล ทัง้นีน้อกจากจะเยีย่มตัวคนแล้ว พีห่นึง่และพ่ีสมโชค
ยังตอ้งเข้าไปเยี่ยมตู้เย็นและตู้กับข้าวในครวัเพื่อดูลักษณะของ
อาหารทีบ่ริโภคด้วย ในการเยีย่มบ้านจะมกีารพดูคยุให้ก�าลังใจ 
ให้ค�าแนะน�า ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มรู ้จักการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น แนะน�าวธิกีารปรงุรสชาติ
อาหาร จากค่อยๆ “ลด” ปรมิาณเครือ่งปรงุ ไปจนถงึการ “งด”	
ไม่ใช้เครื่องปรุงเลย

กิจกรรมเสริมพลังเพื่อรับมือกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 
เป็นการท�าให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักรู้เรื่องสุขภาพด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องผ่านการควบคุมก�ากับของเจ้าหน้าท่ี กลายเป็น 
เป้าหมายส�าคัญของการสร้างความยั่งยืนในงานสุขภาพ 
กระบวนการของกิจกรรมเสริมพลังจะเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย 
หันมาทบทวนตัวเอง ตั้งเป้าหมาย และออกแบบวิธีการเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง จากการเสริมแรงของ
ครอบครวั ชมุชน และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทีร่่วมกนัช่วยเหลอื 
ให้การสนับสนุน เสริมก�าลังใจ จนบรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น

การใช้กจิกรรม	บนัได	6	ขัน้	ควบคมุน้ำหนกัและการ
ทำาสัญญาใจ

บันไดขั้นที่ 	 1	 ค ้นหาสาเหตุความอ้วน	
กิจกรรมทบทวนตนเองเพื่อชักชวนให้หญิงชาวเลร่วมกัน 
พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสาเหตุความอ้วน เช่น 
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ความอ้วนอาจมาจากอาหารที่ชอบ เครื่องปรุงที่ใช้ ขนาดของ
ภาชนะที่ใช้ทานอาหาร หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
กิจกรรมนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแบบแผนการบริโภค 
สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง และระดับการรับรู ้ความเสี่ยง 
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในมุมมองของชาวบ้าน  

บันไดขั้นที่	2	การตั้งเป้าหมายและการเขียน
แบบบันทึกสัญญาใจ หญิงชาวเลจะต้องเขียนแบบบันทึก
สัญญาใจ โดยระบุเป้าหมายการลดน�้าหนักของตนเองไว ้
ในแบบบันทึก หากคนใดไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เจ้าหน้าที่
จะให้พี่เลี้ยงหรือคนในครอบครัวมาช่วยบันทึกให้ ซ่ึงใน 
บางกรณีก็ถือโอกาสชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมน�้าหนัก 
ไปด้วยกัน 

บันไดขั้นที่	3	แรงสนับสนุน ผู้คนรอบตัวล้วน
เป็นแรงสนับสนุนส�าคัญและเงื่อนไขความส�าเร็จในการลด 
น�้าหนัก เพื่อนมีบทบาทเสริมก�าลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด 
ค้นหาวิธีการลดน�้าหนักต่างๆ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ครอบครัว 
มีส่วนส�าคัญอย่างมากในการเสริมพลัง สนับสนุน ให้ก�าลังใจ 
และให้ความร่วมมือในการปรับแบบแผนการกินอาหารทั้ง 
ครัวเรือน ชุมชนสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวย
ต่อกิจกรรมการออกก�าลังกายในพื้นที่ชุมชน 

บันไดข้ันที่	 4	 ปฏิบัติทุกวัน การท�าให้หญิง
ชาวเลลดน�้าหนักได้ เจ้าหน้าที่จะต้องหาวิธีสร้างแรงกระตุ้น 
สร้างก�าลังใจ เพื่อหล่อเล้ียงแรงบันดาลใจและความตั้งใจให้
ด�าเนินการไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยิ่งเมื่อเกิดผลลัพธ์ความ
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เปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสุขภาพและร่างกายแล้ว ยิ่งส่งผลต่อความ
มัน่ใจในการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ดังนัน้การท�าให้กลุม่เสีย่ง
มีวินัยในการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอตลอดกระบวนการ 
ลดน�้าหนักจะต้องอาศัยการเสริมพลังและการเสริมก�าลังใจ 
ในการประคับประคองกลุ่มเสี่ยงให้ไปถึงเป้าหมาย 

บันไดขั้นที่	5	ประเมินผลด้วยตนเอง การชั่ง
น�า้หนัก การบันทกึการกินการอยูเ่พือ่น�ามาวเิคราะห์หาจดุอ่อน
ที่เป็นสาเหตุให้น�้าหนักไม่ลด วิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นวิธีการลด
น�า้หนักได้ส�าเรจ็นัน้ เป็นกระบวนการประเมนิตวัเองในชัน้แรก 
ก่อนการน�าผลการประเมินตัวเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
เพื่อนๆ เพื่อค้นหาแนวทางการลดน�้าหนักจากกลุ่มเสี่ยงด้วย
กันเอง ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ให้อ�านาจอย่างอิสระ 
แก่กลุ่มเสี่ยง (Autonomy) ในการตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยง
ของตัวเอง เป็นกระบวนการที่เชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีศักยภาพและ
ความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องอาศัย 
การควบคุมก�ากับจากเจ้าหน้าที่ 

บันไดขั้นที่	6	ปรับปรุง	มุ่งมั่น	ตั้งใจทำาต่อไป	
เมื่อค้นพบวิธีการลดน�้าหนักเบื้องต้นแล้วน�าไปปฏิบัติ กลับมา
สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการ จนเกิดผล
ส�าเร็จเป็นระยะๆ ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กลุ่มเส่ียงหันมาดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า บางคนที่ลดน�้าหนักส�าเร็จ
กลายเป็นแบบอย่างและเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าผู้อื่นท�าให้ 
เพื่อนบ้านหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปพร้อมๆ กับ
การด�าเนินภารกิจลดน�้าหนักของตัวเองไปด้วย 
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การบันทึกการเปลี่ยนแปลง	
สรีระและสัดส่วนของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงในทางที ่

ดีขึ้นเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญที่ท�าให้กลุ ่มเป้าหมายมีพลัง 
ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตัวเองต่อเนื่อง การใช้ 
"ภาพถ่าย" เป็นภาพสะท้อน (Reflection) การเปลี่ยนแปลง 
ในทุกๆ เดือนนั้น เป็นกิจกรรมที่หญิงชาวเลมีความสนใจและ
กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ก่อนถ่ายภาพพวกเธอ 
จะจัดการเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองให้เรียบร้อย เพื่อถ่ายภาพ
และเก็บบันทึกเอาไว้ในสมุดประจ�าตัว ภาพถ่ายที่สะท้อน 
การเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายช่วยสร้างแรงบันดาลใจให ้
หญิงสาวตั้งใจควบคุมน�้าหนักต่อไป 

“การชัง่นำา้หนกั” เป็นข้ันตอนส�าคัญในการรับรูส้ถานะ
ความเสี่ยง และแสดงผลลัพธ์และพัฒนาการจากการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม “ประเภทของตราชั่งนำ้าหนัก” ยังมีผลต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสร้างแรงกระตุ้นในการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมรายบคุคลด้วย ความแตกต่างระหว่างความสามารถ
ในการอ่านค่าน�้าหนักของ	 “ตราชั่งนำ้าหนักแบบเข็ม” ท่ีไม่
สามารถอ่านค่าทศนิยมได้ และ“ตราชัง่นำา้หนกัแบบดจิติอล”	
ท่ีสามารถอ่านค่าทศนิยมได้ ส่งผลต่อการสร้างก�าลังใจ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย 

สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้พ่ีหน่ึงและพ่ีสมโชคตัดสินใจ 
ขอการสนับสนุนเครือ่งชัง่น�า้หนกัแบบดจิติอลมาวางในบรเิวณ 
4 โซนพื้นที่ของชุมชน เป็นการใช้เครื่องชั่งน�้าหนักในการ 
กระตุน้ให้คนในชมุชนหนัมารบัรูส้ถานะทางสขุภาพของตนเอง 
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โดยกระบวนการชั่งน�้าหนักจะมีสมุดจดบันทึกการกินอาหาร
ควบคู่ไปด้วย ซึ่งในระหว่างที่ชาวบ้านชั่งน�้าหนักและบันทึก
ข้อมูลลงสมุดนั้น พวกเขาจะได้พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สุขภาพของตัวเองกับคนอื่นๆ ในชุมชนไปด้วย 

การเสริมพลังผ่านการเล่าประสบการณ์จริง	 	
เป็นการเปิดพื้นท่ีเล่าประสบการณ์การดูแลตัวเอง 

ไม่ว่าเรื่องราวที่เล่านั้นจะเป็นเรื่องราวของความส�าเร็จหรือ
ความล้มเหลว ประสบการณ์เหล่านั้นช่วยสร้างแรงจูงใจ สร้าง
ความนึกคิด และสร้างบทสนทนาแลกเปลี่ยนวิธีการเพื่อฟันฝ่า
อปุสรรคและยินดีในความส�าเรจ็ของผูท้ีส่ามารถบรรลเุป้าหมาย
ได้ การแลกเปลีย่นกนัภายในกลุม่เพือ่พฒันาแบบแผนการดแูล
ตนเองทุกเดือนช่วยสร้างมุมมองใหม่ในการดูแลสุขภาพให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างความสนิทสนมผ่านการพูดคุยกัน
ระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่

การเปิดทางเลือกในการบริโภคอาหาร
การศึกษาการกินการอยู่ของคนมดตะนอยส่งผลให ้

พี่หนึ่งและพ่ีสมโชคเข้าใจว่าสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงมาจาก
สือ่โฆษณา รวมถงึชมุชนเองไม่มทีางเลอืกในการบริโภคอาหาร
มากนัก ด้วยสาเหตุดังกล่าว ท�าให้เกดิการสร้างกลุม่พลงับรโิภค
ทางเลือกในชุมชนมดตะนอยขึ้น จากการสนับสนุนการบริโภค
ผกัผลไม้ในชมุชนโดยเริม่จากกลุม่เสีย่ง จนมกีารทดลองแปรรปู
น�า้ผกัผลไม้ และเสนอให้โรงเรยีนบ้านมดตะนอยใช้น�า้ผกัผลไม้
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เป็นอาหารว่างให้เดก็นกัเรยีนเพือ่ลดการบรโิภคน�า้ตาล รวมถึง
น�ามาจัดจ�าหน่ายเป็นอาหารทางเลือกภายในชุมชน

การดำาเนินงานกับเครือข่ายชุมชน
โรคเร้ือรังเป็นโรคทีม่หีลากหลายปัจจยัก�าหนดสุขภาพ

เข้ามาเกี่ยวข้อง พี่หน่ึงและพ่ีสมโชคตระหนักดีว่าโรคเร้ือรัง
แก้ไขไม่ได้ด้วยภาคสาธารณสุขเพียงส่วนเดียว แต่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขต้องประเมนิสถานการณ์และความเสีย่งเป็น น�าทนุ
ชุมชนมาใช้ และเข้าไปขับเคลื่อนร่วมกับกลไกชุมชน โดยเริ่ม
ต้นจากการท�าเครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็งเป็นล�าดับแรก

ทิศทางการทำ งาน NCDs มดตะนอย

 หญิงชาวเล 24 คน สามารถลดน�้าหนักและค่าดัชนี
มวลกายได้ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 ของกลุ่มเป้าหมาย  
ผลจากกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�าให้ทั้ง 24 คน
กลายเป็น “ทมีสขุภาพ” ทีช่่วยขยายแนวทางการดแูลสขุภาพ
ที่มาจากประสบการณ์จริงของเขาเหล่านั้น 

“...พวกเขากลายเป็นกระบอกเสียงให้พี่ ช่วยเสริมแรง
พี่ในการท�างาน แม้ว่าช่วงแรกเราจะต้องใช้พลังเป็นอย่างมาก
ในการพาคนกลุ่มนี้เดินไปด้วยกันกับเรา...” 

หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ 

รพ.สต.บ้านมดตะนอย
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การท�างานในปี พ.ศ. 2557- 2560 รพ.สต.มดตะนอย 
สามารถสร้างทีมสุขภาพได้ 24 คน และขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ท้ังในกลุ่มแม่ครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมดตะนอยและกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อ
พฒันาแบบแผนการกนิการอยูใ่นกลุม่เด็กซ่ึงมแีนวโน้มจะกลาย
เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต   

ทั้งหมดนี้คือภาพรวมการขับเคลื่อนงานท่ีเริ่มจาก 
จุดเล็กๆ ในชุมชนมดตะนอย ปัจจุบัน รพ.สต.มดตะนอย มี
แนวทางพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อสนับสนุน 
ให้ชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองได้ สามารถวางแผนการกิน 
การอยู่จากฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการ
เสริมสร้างให้ผู้คนมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน

เสียงสะท้อนจากคนทำางาน	
จากประสบการณ์ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน วิธีคิดต่อ

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนยังเปลี่ยนแปลงไปด้วย
 
“...สมัยก่อนท�า NCDs เราจะเข้าไปบอกชาวบ้านว่า 

ต้องท�าอย่างนั้น ท�าอย่างนี้ พอเริ่มการท�ากิจกรรมเสริมพลัง 
พบเลยว่า เมื่อเราชวนเขาคิดชวนเขาคุย เรากลับเจอสิ่งดีๆ  
จากความคดิของเขามากมาย เรากช็ืน่ชมและเชยีร์ให้เขาท�าต่อ
และเชื่อมสิ่งที่เขาท�าได้ดีไปสู่คนอื่นๆ...”

หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ

รพ.สต.บ้านมดตะนอย
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ความท้าทายของงาน	NCDs
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ได้ต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

โดยตรงเท่านั้น แต่ก�าลังต่อสู้กับกระแสบริโภคนิยมที่มาพร้อม
กับสื่อโฆษณา สื่อที่ท�าหน้าที่กระตุ้น “ความอยาก” ของผู้คน 
จนปัจจุบันผู้คนเร่ิมแยกไม่ออกแล้วว่า การบริโภครูปแบบใด
เป็นประโยชน์ การบริโภครูปแบบใดเป็นอันตราย  

“...แม้ว ่าภาคสาธารณสุข จะท�างาน NCDs กัน 
หลากจุดหลายพื้นที่ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันเป็นใยแมงมุม 
ทั่วประเทศ แต่เรายังขาดความสามารถในการควบคุมสื่อ  
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมและการบริโภคของผู ้คนได้  
สือ่โฆษณากย็งัท�าหน้าทีส่ือ่สารด้วยความสนกุ ขายความอร่อย 
ขายความแปลกใหม่และความทันสมัยที่ถูกใจมากกว่า  
โดนใจกว่า และท�างานกับความรู้สึกของผู้คนได้มากกว่า...”
   สมโชค สกุลส่องบุญศิริ

รพ.สต.บ้านมดตะนอย

ค�ากล่าวของพ่ีสมโชคสะท้อนช่องว่างการท�างาน 
จัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในมิติของการสื่อสาร ท่ีเจ้าหน้าที่
สาธารณสขุยังขาด “สือ่ทีส่ร้างความเปลีย่นแปลง” หรอืสือ่ที่
ช ่วยหนุนเสริมการท�างานและช่วยยกระดับการรับรู ้เรื่อง
สุขภาพของผู้คนที่ยังมีน้อยเกินไปและช้าเกินไป ในขณะที่ 
สื่อโฆษณาของกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ท�างานอย่างต่อเน่ืองตลอด
เวลา 
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หัวใจสำ คัญของงาน NCDs รพ.สต.บ้านมดตะนอย

1.	การสร้างความไว้วางใจ
การจะเข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีการกินการอยู่ของคนใน

ชุมชนได้นั้น จ�าเป็นต้องสร้างความไว้ใจให้กับพวกเขาก่อน

“...ช่วงแรกเราท�างานในชมุชนใหม่ๆ ชาวบ้านไม่ได้ฟัง
เราทันทีนะ เราต้องท�าให้เขาเห็นว่าเราพึ่งพาได้ ชาวบ้าน 
ถึงจะเกิดความมั่นใจและให้ความร่วมมือ ถ้าเขามีอคติกับเรา 
เขาจะไม่ฟังเลย...” 

หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ 

รพ.สต.บ้านมดตะนอย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้องเริ่มต้นจาก 
“คน” การสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจก่อนจะ
น�าไปสู่เป้าหมายใน “งาน”	ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

2.	การทำางานโดยการใช้ใจ
สิง่แรกทีเ่จ้าหน้าท่ีสาธารณสขุต้องม ีคือ “ใจ” หมายถึง 

ความตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย มีความอดทนไม่ย่อท้อและ
ความสม�า่เสมอ เมือ่เผชิญกบัปัญหาอปุสรรคต้องท�าการค้นคว้า
หาข้อมูล กล้าทดลอง ประเมินผล และสะท้อนความคิดเห็น
ร่วมกับชุมชน

  



66 ถอดบทเรียน DHS South

3.	การใช้ข้อมูล
การใช้ข้อมลูในการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงันัน้ 

เจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาร่วมกบัการวเิคราะห์ข้อมลูชุมชน การจดัท�าข้อมลู
นั้นต้องดีพอท่ีจะท�าให้ชาวบ้านมองเห็นปัญหา อยากแก้ไข
ปัญหา รวมถึงตัดสินใจได้ว่าจะท�าอย่างไรกับปัจจัยเส่ียงต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหา

 
4.	การเรียนรู้

การได้และใช้โอกาสของการเรยีนรู้ต่างๆ เช่น การวจิยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Re-
search - PAR) การประเมนิเพือ่การพฒันา (Developmental 
Evaluation - DE) มีส่วนส�าคัญในการช่วยเสริมศักยภาพและ
กระบวนการท�างานแก้ไขปัญหาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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หลากหลายทักษะกับการทำ งานสุขภาพชุมชน 
ในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

อำ เภอเทพา จังหวัดสงขลา

ต้นเรื่องโดย

อรอนงค์	แซ่กี่
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ โรงพยาบาลเทพา

รัชนี	ศิริรัตน์	
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลเทพา

ดรุนัย	สุภัทรสมัย	
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเทพา

จากการเริ่มต้นรวมทีมเพื่อการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR) ที่
มีเป้าหมายเพื่อการเสริมพลังการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยง 
อายุ 35 ปีขึ้นไป ในชุมชนปากบางเทพา อ�าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คนของโรงพยาบาลเทพา 
ซึ่งมาจากคนละต�าแหน่งแห่งที่ ต่างมีประสบการณ์การท�างาน
และความถนัดทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้มวีธิคิีดและวธิขัีบเคลือ่นงาน 
การจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอย่างหลากหลายตามจุดเด่น 
และศักยภาพของสมาชิกในทีม

  สมาชิกทั้ง 3 คน ประกอบด้วย 1) อรอนงค์ แซ่กี่  
(พี่อร) นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภมูแิละองค์รวม ทีม่คีวามถนดัทางด้านวชิาการ
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และการบริหารงานจนเกิดผลลัพธ์ 2) รัชนี ศิริรัตน์ (พี่รัชนี) 
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU 2  
โรงพยาบาลเทพา ที่ มีความสามารถเข้าถึงชุมชนและมี
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพคนในชุมชนกว่า 20 ปี และ  
3) ดรุนัย สุภัทรสมัย (พี่นัย) นักวิชาการสาธารณสุข ที่เป็น 
นักประสานและมีความช�านาญในการเข้าถึงผู้คนต่างศาสนา 
เมื่อทั้ง 3 คนมารวมตัวกันเป็นทีมวิจัย PAR จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
ในการดึงศักยภาพของแต่ละคนมาใช้ในการท�างาน

“...การลงพื้นทีห่มู ่7 บ้านปากบางเทพาท�าให้ได้เรียนรู ้
การกินการอยู่ของผู้คน และได้ร่วมวางแผนเพ่ือหาทางออก 
ร่วมกันกับชุมชน การท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สอนให้เรียนรู ้ในทุกเรื่องและน�ากลับมาปรับใช้กับตัวเอง  
ได้เรียนรู้สังคม และที่ส�าคัญได้รู้จักภาคีทางด้านสุขภาพ...”

รัชนี ศิริรัตน์ 
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการด�าเนินงานสุขภาพชุมชน
ที่ต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
นอกจากจะท�าให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว 
กระบวนการยังสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและ
แนวทางการท�างานในชมุชนของทมีวจิยัด้วย จากการประยกุต์
องค์ความรู้และความสามารถในเนื้อในตัวของแต่ละคนที่ล้วน
น�าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
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ความเป็นมาของการทำ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การท�างานสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลเทพา
เริม่ต้นจากพืน้ทีห่มู ่3 บ้านพรหุมาก โดยมลีกัษณะเป็นการรเิริม่
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด�าเนินงานแบบลองผิดลองถูก 
จนสามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชนได้ระดับหนึ่ง ต่อมามี
การขยายพื้นที่ต่อเนื่องไปยังหมู่ 7 บ้านปากบางเทพา ด้วย 
การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยม ี
เป้าหมายให้ประชาชนเป็นฝ่ายสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ
ด้วยตนเอง

ชุมชนปากบางเทพาเป็นพื้นที่ในการดูแลของหน่วย
บริการปฐมภูมิ PCU 2 โรงพยาบาลเทพา โดยมีการท�างาน
จดัการโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัด้วยการใช้ฐานข้อมลู JHCIS ทีบ่นัทกึ
ข้อมูลรายบุคคลไว้อย่างละเอียด จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
ความเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชนปากบางเทพามีแนวโน้ม 
สูงขึ้น ท�าให้ทีมวิจัยตั้งเป้าหมายของการท�างานโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้ 2 ด้าน  
คอื 1) ด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัด้วยการเสรมิพลงั เพือ่
ท�าให้ผู้คนเข้าใจแบบแผนการกินการอยู่และหันมาใส่ใจดูแล
สุขภาพของตนเอง และ 2) ด้านทีมงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของทีมวิจัยเอง ทั้งด้านความรู้ การใช้เครื่องมือ กระบวนการ  
รวมถึงมุมมองต่อชุมชนในการท�างานสุขภาพได้อย่างลุ่มลึก 
และคาดหวังให้การจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังขับเคลื่อนจาก 
“Work for people” สูเ่ป้าหมาย “People work” คอื เปลีย่น
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จากการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนสู่การท�าให้ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

โลกของชาวบ้าน

ในชุมชนมุสลิมบ้านปากบางเทพา ผู ้คนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นชาวประมง จากความอุดมสมบูรณ์ของ
อาหารและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
กลับพบว่าชาวบ้านมีความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังสูงขึ้น  
ส่วนหน่ึงมสีาเหตุจากแบบแผนการกนิการอยูใ่นชวีติประจ�าวนั
ท่ีไม่เหมาะสม รวมถงึปัญหาเศรษฐานะทีท่�าให้วถิชีีวติของผูค้น
ต้องเผชิญกับความเปราะบาง (Vulnerability) ส่งผลต่อความ
สามารถในการเลือกอาหารการกนิ ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการเลือก
ปฏิบัติตัวให้อยู่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

“...เราเคยสงสัยว่าท�าไมชาวบ้านถึงชอบกินปลาเค็ม 
เมื่อเราท�างานกับชาวบ้านก็พบว่าบางครอบครัวต้องหาเช้า 
กนิค�า่จรงิๆ อาชพีทีท่�าคอื อาชพีแกะปลา ชาวบ้านต้องใช้เวลา
แกะปลาถึง 2 วัน ถึงได้ปลาราคาถุงละ 30 บาท เหตุที่ท�าให้ 
ชาวบ้านกินข้าวกับปลาเค็มก็คือฐานะของเขา ซึ่งถ้าเราอยู่แต่
ในโรงพยาบาลเราก็จะคิดไม่ออกว่าท�าไมเขาถึงกินปลาเค็ม 
เมื่อรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ...” 

ดรุนัย สุภัทรสมัย
โรงพยาบาลเทพา
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ดังนั้น การดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคงไม่สามารถ
อาศัยเฉพาะมุมมองจากภายในคลินิกโรคไม่ติดต ่อของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้น แต่การท�าความเข้าใจโลกของ 
ผู้ป่วยในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมยังมีความ
จ�าเป็นในการออกแบบการดูแลรกัษาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัอกีด้วย 
สิ่งเหล่าน้ีอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการตระเตรียมเครือข่าย 
คนท�างานสหสาขาวชิาชพีในการช่วยกนัออกแบบแนวทางการ
ส่งเสริมสนับสนุนคนในพื้นที่ทั้งด้านการป้องกันและรักษาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติควบคู่กันไป

มิติทางศาสนากับสุขภาพ

ด้วยความเป็นชุมชนมุสลิมของพื้นที่ปากบางเทพา  
วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับศาสนายังส่งผลต่อสุขภาพของผู ้คน  
โดยเฉพาะ “มุสลมิะห์” หญิงสาวชาวมสุลมิทีเ่ผชญิกบัข้อจ�ากดั
ในการออกก�าลังกาย ทั้งการแต่งกายที่ต้องมิดชิด สถานที่ต้อง
ปลอดจากสายตาเพศตรงข้าม การเคลื่อนไหวท่ีต้องส�ารวม  
และไม่สามารถใช้เสียงเพลงประกอบได้ 

“...กิจกรรมออกก�าลังกายของชาวบ้านค่อนข้างมี 
ข้อจ�ากัด คนในชุมชนจะไม่สามารถออกก�าลังกายโดยใช้เสียง
ดนตรีและห้ามส่งเสียงดัง...” 

 รัชนี ศิริรัตน์ 
โรงพยาบาลเทพา
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การให ้ความส�าคัญและเคารพต ่อหลักการทาง 
ศาสนาของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขน�าไปสู่การเริ่มต้นคิดวิธีการ 
ออกก�าลังกายใหม่ๆ ของคนในชุมชนร่วมกับโต๊ะอิหม่าม 
และการค้นคว้าความรู ้จากสื่อออนไลน์จนเกิดแนวทาง  
“การออกกำาลังกายแบบไม่ใช้เสียงเพลง” ที่ประยุกต์ข้ึนมา
จากท่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบโยคะ ท�าให้คนในชุมชน 
มาร่วมกันออกก�าลังกายที่โรงเรียนบ้านพระพุทธมากขึ้น  
นอกจากน้ี ชมุชนยงัสามารถรวมกลุม่กนั	“เดนิออกกำาลงักาย” 
และขยายสมาชิกกลุ่มออกก�าลังกายเพิ่มขึ้นจากคนในหมู่บ้าน
ข้างเคียง

จุดแข็งของการท�างานศาสนากับสุขภาพส่วนหนึ่ง 
มาจาก “การดำาเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ” ของ
โรงพยาบาลเทพาทีม่พีีด่รนุยัเป็นผูร้บัผดิชอบงาน ทีม่องเหน็ว่า
บริบทของศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
ส่งเสริมสุขภาพด้วย

 “...การท�างานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ เราท�างาน
เพื่อให้ประชาชนปลอดโรค NCDs ด้วยการท�างานกับทั้ง 
พระสงฆ์และโต๊ะอหิม่ามในการดูแลกลุม่ศาสนกิ ไม่ได้ดูแต่เรือ่ง
ความสะอาดสวยงาม ความถูกสุขลักษณะของสถานที่ แต่รวม
ไปถึงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีทั้งกลุ ่มผู ้น�าและคนที่ร่วม
ประกอบศาสนกิจด้วย...”  

ดรุนัย สุภัทรสมัย  
โรงพยาบาลเทพา
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หากเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุเข้าใจหลกัการและพธิกีรรม
ทางศาสนาอย่างดีพอ จะสามารถมองเห็นโอกาสในการสร้าง
มาตรการสุขภาพทีน่�ามติิศาสนามาช่วยสนบัสนนุ เช่น พิธกีรรม
การอ่าน “คตุบะห์” เพือ่แสดงธรรมค�าสอนแนวทางด�าเนนิชวีติ
ในการท�าละหมาดวันศุกร์ของชาวมุสลิมชายแดนใต้ พี่ดรุนัย 
ได้ปรึกษากับโต๊ะอิหม่ามในการแสดงค�าสอนท่ีสอดแทรก 
เนื้อหาด้านสุขภาพ เพื่อท�าให้คนมุสลิมเข้าใจว่าการสร้างเสริม 
สุขภาพตนเองยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับชาวพุทธก็จะใช้วิธีการสอดแทรก
ความรู้สุขภาพผ่านค�าเทศนาของพระสงฆ์ เป็นต้น 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

เดิม “กระบวนการมีส่วนร่วม”	 เป็นแนวทางท่ีถูก
กล่าวถึงในการด�าเนินงานบริการสุขภาพปฐมภูมิบ่อยครั้ง แต่
ความเป็นจริงแล้วกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการมีส่วนร่วมที่แท้จริงอย่างเป็น
รูปธรรมได้น้ัน อาจต้องใช้เวลา กระบวนการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ในการลงมือท�า 

“...ก่อนจะท�า NCDs พื้นที่หมู่ 7 บ้านปากบางเทพา  
พี่เคยท�าในพื้นที่หมู่ 3 บ้านพรุหมาก ตอนน้ันท�าประชาคม
หมู่บ้านแล้วพบว่า ชุมชนอยากจะท�าเรื่องขยะและยาเสพติด 
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แต่ตัวพ่ีเองมีโจทย์การท�างาน NCDs อยู่ในใจ เราก็ค่อยๆ 
ใช้วิธโีน้มน้าวเขาให้มาท�า NCDs กบัเราก่อน โชคดีทีท่�าไปชมุชน
เขาก็ชอบ เขารู้สึกดี พอมาเรียนรู้เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมจริงๆ เราเริ่มคิดทบทวนแล้วว่าสิ่งที่เราท�า 
อาจจะไม่ใช่...”

 อรอนงค์ แซ่กี่ 
โรงพยาบาลเทพา

“...ประสบการณ์การท�างานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
PCU 2 ดูแลบ้านปากบางเทพา 20 ปี เมื่อก่อนคิดว่าเราท�างาน
แบบมีส่วนร่วม เราจะเป็นฝ่ายคิดให้เขาบอกให้เขาท�าอย่าง
เดียว แต่พฤติกรรมเสี่ยงของเขาก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่เรา
ก็นึกว่าเราท�างานแบบมีส่วนร่วมอยู่ แล้วผลคือ 5-6 คนเท่านั้น
ที่ท�างานไปกับเรา...”

รัชนี ศิริรัตน์ 
โรงพยาบาลเทพา

จากประสบการณ์ของทีมท�าให้สกัดบทเรียนได้ว่า 
“การมีส่วนร่วม” ในการท�างานนั้น สิ่งส�าคัญ คือ “ใจ”	และ 
“คนที่ใช่” การหาคนที่ใช่ คือ การคัดเลือกคนที่ต้องมาจาก
ความสมัครใจ เห็นเป้าหมายร่วมกัน และเห็นความส�าคัญของ
สุขภาพ การเริ่มท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ที่หมู่ 7 บ้านปากบางเทพาจึงเป็นจุดเปลี่ยนของการท�างาน 
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย โดยได้คนท�างานชุมชนที่เป็น 
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กลุ่ม “จิตอาสา” ที่ไม่มีต�าแหน่ง ไม่มีบทบาทหน้าที่ แต่
เป็นกลุ่มชาวบ้านทีใ่ห้ความส�าคญักบัปัญหาจรงิๆ จากการเปิด
โอกาสของเจ้าหน้าที่ท�าให้คนกลุ ่มนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลสุขภาพของชุมชน

 
“...สิง่ทีท่�าให้เราท�างานกบัคนได้ตรงปัญหาและตรงจดุ

มากขึน้ ขบัเคลือ่นงานได้ดขีึน้ คือ เราได้คนท่ีเขาสมัครใจไปกบั
เรา บางคนเขาอยากเข้ามาท�างานกับเรา แต่ไม่มีพื้นที่ ไม่ม ี
แรงกระตุ้น พอเราลองเปิดพื้นที่ให้ก็พบว่าเขาก็เข้ามาร่วม 
ไปกับเราด้วย...” 

 รัชนี ศิริรัตน์ 
โรงพยาบาลเทพา

การขับเคลื่อนงานจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นท่ี
ชุมชนปากบางเทพา ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้น�าศาสนา 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ครูของโรงเรียน 
บ้านพระพทุธ ทีใ่ห้ความร่วมมอืและสนบัสนนุจนสามารถสร้าง
กติกาการกินการอยู่ของชุมชนได้ เช่น การเริ่มงดใช้น�้าหวาน 
จัดงานเล้ียงท่ีเริ่มต้นจากงานแต่งงานของลูกสาวโต๊ะอิหม่าม 
การลดการใช้ผงชูรสในอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พระพทุธ การให้ใช้พืน้ทีโ่รงเรยีนบ้านพระพทุธส�าหรบัการออก
ก�าลงักายของชมุชน เป็นต้น นอกจากการท�างานกบัชมุชนแล้ว 
พลังส�าคัญอีกแรงหนึ่ง คือ “ครอบครัว” โดยบทบาทของ 
สมาชิกในครอบครัวที่คอยเสริมก�าลังใจให้กลุ่มเสี่ยง และร่วม 
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยกัน แรงสนับสนุนจากครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงนี้ยังส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายการท�างานในชุมชน
อย่างสอดประสานกันอีกด้วย 

โดยภาพรวมแล้ว ความร่วมไม้ร่วมมือและผลลัพธ์  
ทางสุขภาพของกลุ่มเส่ียงที่ส�าเร็จได้ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก 
การตดิตามประเมนิและพฒันากระบวนการท�างานของทมีวจิยั 
รวมถึงการประเมินสถานการณ์ภายในชุมชนอย่างมีทิศทาง 
จนน�าสู่เป้าหมายจากบทบาทการท�างานของพี่อร

“...พีจ่ะคอยดวู่าอะไรทีน้่องในทมีท�างานแล้วยงัตดิขดั
อยู่บ้าง อะไรที่เรายังไปไม่ถึง เครือข่ายใดที่เรายังไม่เชื่อม เช่น 
โต๊ะอหิม่าม หรอืภาคเีครอืข่ายกลุม่อืน่ๆ ทีเ่รายงัไม่ได้น�าเข้ามา
มีส่วนร่วม ไม่อย่างนั้นเราจะไปไม่ถึง people work…” 

อรอนงค์ แซ่กี่ 
โรงพยาบาลเทพา

ดังน้ัน ผลลัพธ์ความส�าเร็จในการด�าเนินงานจึงไม่ได ้
เกิดข้ึนด้วยความบังเอิญ แต่เกิดจากความเข้าใจในทิศทาง 
การท�างาน เข้าใจกระบวนการสร้างสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 
และมเีครือ่งมอืประเมนิทิศทางการท�างานอย่างยดืหยุน่เพือ่เดนิ
ไปสู่เป้าหมาย 
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เหตุการณ ( Event )

รูปแบบ ( Pattern )

โครงสราง ( Structure )

แบบแผนทางความคิด ( Mental model )

เครื่องมือขับเคลื่อนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ร่วมกับชุมชน

“...เวลาท�าอะไรพี่จะมีเครื่องมืออยู ่ในหัวท่ีจะใช้
ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในการควบคุมทิศทาง 
การท�างาน...” 

อรอนงค์ แซ่กี่ 
โรงพยาบาลเทพา

ทฤษฎภีเูขานำา้แขง็	(Iceberg	model)	คอื เครือ่งมอื
หนี่งที่ทีมวิจัยใช้เพื่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความซับซ้อน
อย่างเป็นล�าดับชั้นร่วมกันกับชุมชน เพื่อหาช่องทางสอดแทรก
มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ผ่านความ
คดิของกลุ่มชาวบ้านและเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทีร่่วมการพดูคยุ
แลกเปลี่ยนจนได้บทสรุป

Iceberg	Model
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“...เราสามารถรู้เรื่องราวใต้ภูเขาน�้าแข็งจากแบบแผน
การกินของเขา โครงสร้างของหมู่บ้านและโครงสร้างของ
ครอบครัวน้ันสัมพันธ์กับการกินการอยู่ของพวกเขาอย่างไร  
มองเห็นลงลึกไปถึงอุปนิสัยและ mindset ของเขาที่ส่งผล 
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย...” 

อรอนงค์ แซ่กี่ 
โรงพยาบาลเทพา

ความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าว 
ช่วยให้ทมีวิจยัมองเห็นแบบแผนการบรโิภค ความคิด ความเช่ือ
ของชาวบ้าน และเป็นเคร่ืองมือส�าหรับการหาแนวทางปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือนด้วยการสอดแทรกวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเหมาะสม 
กับกลุ่มเสี่ยงด้วยความสมัครใจ

Motivational	Interviewing	(MI) 8 เป็นเทคนคิและ
เครื่องมือชิ้นส�าคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในการท�างานโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทพา ที่ปรับเปลี่ยน
บทบาทจาก “ผู้รักษา” เป็น “ผู้ร่วมเดินทาง” ในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปกับกลุ่มเสี่ยงจนถึงเป้าหมาย ด้วยการเป็น
ที่ปรึกษา สร้างแรงจูงใจ สร้างก�าลังใจ รวมถึงการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีด้วยการใช้ “บทสนทนาฉันมิตร” แนะน�าทาง

8 เทอดศักดิ์ เดชคง (2560)
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เลือกและวิธีการต่างๆ โดยไม่เข้าไปควบคุมบังคับ เทคนิค 
ดังกล่าวเชื่อว่า ผู้ป่วยต้องมี “แรงจูงใจ” เป็นพื้นฐานส�าคัญ 
เพื่อจัดการกับความลังเลสงสัยจนสามารถลงมือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยตนเอง

S  upplier   บุคคล สวนงาน
 I   nput   ปจจัยนำเขา
P  rocess   กระบวนการทำงาน
O  utput   ผลลัพธ
C  ustomer ผูรับบริการ

SIPOC	MODEL	กับการประเมินทิศทางการทำางาน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	การมองภาพรวมการท�างานท้ังระบบของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลเทพา ด้วย SIPOC MODEL 
เป็นการมองเชงิระบบและเหน็คุณค่าของคนท�างานทกุภาคส่วน
ทีเ่ชือ่มร้อยกระบวนการท�างานไปสูเ่ป้าหมาย คือ การท�าให้ผูร้บั
บริการมีสุขภาพดีขึ้น เคร่ืองมือน้ีถูกใช้ในการขับเคลื่อนงาน
สุขภาพระดบัชุมชนในชมุชนปากบางเทพาและเชือ่มร้อยไปกบั
การขับเคล่ือนงานสุขภาพระดับอ�าเภอ โดยการมองภาพรวม
ตั้งแต่ทีมย่อย หน่วยงาน แผนการด�าเนินงาน รวมไปถึงผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์แนวทางการจัดบริการสุขภาพ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการ
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การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนปากบางเทพา

ความท้าทายของการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน 
คือ การท�างานกับวิธีคิดของชาวบ้านที่ให้ความส�าคัญกับ 
ปัญหาปากท้องและการหาเลี้ยงชีพ สุขภาพจึงกลายเป็นเรื่อง
ไกลตัวหากยังไม่แสดงอาการเจ็บป่วยออกมา ดังนั้นเจ้าหน้าที่
จึงเริ่มต้นด้วยการใช้ข้อมูลความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
เพื่อสร้างความตระหนักภายในชุมชน 

“...เราต้องใช้ข้อมูลในการกระตุ้นให้คนเริ่มตระหนัก 
เช่น ผู้ป่วยความดันเบาหวานที่เพิ่มขึ้นในชุมชน ข้อมูลพวกนี้
จ�าเป็นต้องน�าลงไปคนืให้ชุมชน เพ่ือให้เขารูส้ถานการณ์ เพราะ
ชุมชนมักจะคิดว่าเป็นโรคก็ไม่เป็นไร...” 

อรอนงค์ แซ่กี่ 
โรงพยาบาลเทพา

“...ต้องมีคนป่วยให้เห็นก่อน เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต 
ไตวาย ชาวบ้านเขาคดิไม่ออกหรอกว่า คนทีพ่กถงุล้างไตตลอด
ชีวิตมีสาเหตุเกิดจากโรคเบาหวานความดัน จากการไม่รู้จัก
ควบคุมอาหาร แต่พอเขาเห็นแล้วก็จะเริ่มปรับตัว...”

รัชนี ศิริรัตน์
 โรงพยาบาลเทพา

การท�างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนไม่ใช่เรื่องง่าย 
จึงต้องเริ่มต้นท�างานกับคนที่สมัครใจและมีความพร้อมที่จะ 
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เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เมื่อสามารถ
เปลีย่นแปลงตวัเองได้แล้ว คนอืน่ๆ ในชมุชนจะเริม่หนัมาสนใจ
และท�าตามกันไป 

การเปิดเวทีให ้ผู ้ป ่วยมีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันถึงวิธีการควบคุมน�้าตาลจากการ
คิดค้นและทดลองท�าจนได้ข้อสรุปบทเรียนของตนเองท้ังที่
ส�าเร็จและล้มเหลว แม้ว่าแต่ละคนอาจน�าไปปรับใช้ไม่ได้
ทั้งหมด แต่กระบวนการที่ใช้ได้สร้างคุณค่า ความภาคภูมิใจ 
และท�าให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นของคนในชุมชนที่ตอบสนอง 
ต่อกระบวนการปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผูป่้วย โดยเจ้าหน้าที่
จะใช้เครื่องมือ Motivational Interviewing ในการเสริม 
ก�าลังใจผู้ป่วยตลอดกระบวนการไปจนถึงเป้าหมาย

 
“...องค์ความรูข้องพีท่ีเ่รยีนมามากๆ น�าไปใช้กบัคนใน

หมูบ้่านไม่ได้เลย น�าทฤษฎไีปเปลีย่นแปลงการกนิของเขาไม่ได้ 
ส่ิงที่พี่ต ้องท�า คือ ต้องปรับความรู้ของพ่ีเพื่อน�าไปใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทของเขา...” 

รัชนี ศิริรัตน์ 
โรงพยาบาลเทพา

การท�างานของหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ โรงพยาบาลเทพา
แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานกับชุมชน
จ�าเป็นต้องมีทักษะการประยุกต์องค์ความรู้ทางการแพทย์ 
ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพื่อให้สามารถน�าทฤษฎีมาใช้ 
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ได้จริง และนอกจากภารกิจในการรักษาโรคในชุมชนแล้ว  
ยังมีบทบาทการดูแลความสัมพันธ ์กับผู ้ป ่วยในชุมชน 
ร่วมกันไปด้วย พี่รัชนีเล่าว่า 

“...พี่พบผู้หญิงวัย 53 ปีที่คัดกรองโรคเบาหวานแล้ว
น�า้ตาลในเลือดสูงถงึ 300 กว่า มก./ดล. แม่ของเขาตาบอดจาก
เบาหวาน พ่อก็เป็นความดันสูง ถ้าตามกระบวนการรักษาแล้ว 
พ่ีต้องส่งต่อเขาไปยังโรงพยาบาล แต่เขาต่อรองว่าขอโอกาส
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง 3 เดือน เพราะเขาไม่อยากกินยา 
ตลอดชีวิตเหมือนพ่อกับแม่ พี่ก็ให้โอกาสเค้า…”

รัชนี ศิริรัตน์ 
โรงพยาบาลเทพา

นีค่อืตวัอย่างของการท�างานทีใ่ห้ความส�าคัญกบัวถิชีวีติ
ของชาวบ้านแม้ว่าอาจขัดแย้งกับแนวทางการรักษาที่ระบุไว ้
แต่ด้วยการท�างานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ท�าให้พี่รัชนี 
ตดัสินใจเลอืกให้โอกาสผูป่้วยโดยการไม่ส่งไปโรงพยาบาลแต่ใช้
การตดิตามเยีย่มบ้านดแูลปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิการอยู่
อย่างใกล้ชิดตลอด 3 เดือน จนสามารถควบคุมระดับน�้าตาล 
ได้ปกติเหลือ 95 มก./ดล. โดยไม่ต้องใช้ยาตามความตั้งใจของ 
ผู้ป่วย 

เหตุการณ์นี้ได้สะท้อนว่า นอกจากการด�าเนินการตาม
แนวทางการรักษาแล้ว ความเชื่อใจ ไว้วางใจ และการเคารพ
การตัดสินใจของผู้ป่วยยังมีความส�าคัญไม่แพ้กัน 
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ผลจากการร่วมทีม

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมนี ้ท�าให้ชาวบ้าน
ปากบางเทพาเรียนรู ้แบบแผนการกินการอยู ่ของตัวเอง  
หลายรายมีระดับน�้าตาลในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดและ 
รู้สึกดีกับผลการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของตัวเอง รวมถึง 
ทีมวิจัยท้ัง 3 คนที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านวิธีคิดและ 
วิธีท�างานได้อย่างน่าสนใจ

 
“...เราอยากเรียนรู้มากข้ึน การวิจัยท�าให้เติบโตข้ึน  

เดมิคิดว่าท�าวจัิยเชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วมน่าจะง่าย แต่เม่ือ
สัมผัสจริงๆ แล้วไม่ได้ง่ายเลย เพราะเราต้องสร้างความร่วมมือ
กับกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายร่วมกันไปด้วย พี่ยังอยาก
เรียนรู้อยู่เสมอ จึงคิดว่าไม่ควรหยุดแค่นี้...”

อรอนงค์ แซ่กี่ 
โรงพยาบาลเทพา

“...พ่ีเร่ิมรู้จักความหลากหลาย ถ้ามองปัญหาเฉพาะ
ด้วยตวัเรากอ็าจจะเหน็แค่จุดเดยีว แต่ถ้าคดิหลายๆ หัวรวมกนั
เราจะมีค�าตอบหลายทาง การดึงคนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น  
ก็จะได้ความคิดมากขึ้น และจากการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เราได้ครอบครวั อบต. ศูนย์เด็กเลก็ ทีหั่นมาร่วมมอืกบัเราได้...”

รัชนี ศิริรัตน์ 
โรงพยาบาลเทพา
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“...การท�างาน NCDs ให้ส�าเร็จ เราต้องใช้การมี 
ส่วนร่วมกับเครือข่าย เราต้องลงไป take action เชิงรุก ไม่ใช่
การตั้งรับที่โรงพยาบาลอย่างเดียว เราเห็นแล้วว่าควรเน้น 
ที่งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค...”

ดรุนัย สุภัทรสมัย 
โรงพยาบาลเทพา

หัวใจสำ คัญของการทำ งาน NCDs รพ.เทพา

จากประสบการณ์ของทีมวิจัยทั้งสาม สะท้อนหัวใจ
ส�าคัญของการท�างาน 2 ด้าน คือ 

	 1)	ด้านการส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรค คอื การหวน
กลับมาท�างานที่ “คน” และ “ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ” เพื่อ
สร้างความรบัผดิชอบต่อสขุภาพตนเอง สามารถก�าหนดรปูแบบ
การกินการอยู่และควบคุมพฤติกรรมของตนได้

	 2)	ด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ คือ การดูแล
ผู้ป่วยทั้งที่ยังไม่มีและมีภาวะแทรกซ้อน ด้วยการให้บริการ 
เชิงรุกของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับการสนับสนุน
จากภาคีเครือข่ายในชุมชน ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และ
การร่วมเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้ป่วยในชุมชน

 โดยทั้ง 2 ด้าน จะน�าไปสู่แนวทางการจัดการโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังของอ�าเภอเทพาในรูปแบบ “People	work”	
คือ คนในชุมชนเป็นผู ้ขับเคลื่อนงานสุขภาพด้วยตัวเอง  
โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 

 



การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง 85

การขับเคลื่อนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
จากสูงสุดสู่สามัญ 
อำ เภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ต้นเรื่องโดย  

สุดา	ขำานุรักษ์	
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลกงหรา

 จากประสบการณ์ 15 ปีของการจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังของ สุดา ข�านุรักษ์ (พี่สุดา) พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ 
โรงพยาบาลกงหรา อ�าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กับความ 
โดดเด่นในการผลักดันงานควบคุมโรคความดันโลหิตสูง  
ด้วยความเอาจริงเอาจังในการท�างานจนได้รับบทบาทเป็น  
“ผู้จัดการระบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำาเภอ	 (NCDs	 
system	manager)” ผลักดันการท�างานให้อ�าเภอกงหรา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอ�าเภอดีเด่นด้านการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับเขตสุขภาพ จากเวทีมหกรรมโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD Forum 2015 และรางวัลชนะเลิศ NCD 
Clinic plus ระดับประเทศประเภทโรงพยาบาลชุมชน ปี 2560 

“. . . เริ่มท�างาน NCDs เพราะอยากเห็นความ
เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงวันนี้ปี 2562 ผลที่ออกมา 
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มันเยอะมาก จากท่ีเราเคยท�าอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย  
ตอนนี้เครือข่ายเพิ่มขึ้น เพราะพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราท�า 
เกิดประโยชน์จริง นอกจากคนในอ�าเภอกงหราได้ประโยชน์
แล้ว คนทั้งประเทศก็ได้ประโยชน์ด้วย...”

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

คดินอกกรอบ	กล้าทำางาน	กล้าลองผดิลองถกู	คือ หลกั 
การท�างานของพ่ีสุดาในการท�างานจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระดับอ�าเภอ ปัจจุบัน พ่ีสุดาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน หัวหน้าคลินิกพิเศษโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
ผูจ้ดัการระบบโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงัระดบัอ�าเภอ (NCDs system 
manager) รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
หมู่ 1, 2, 4, 7 และ 8 ของต�าบลคลองทรายขาว อ�าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง รับผิดชอบดูแลสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
ไม่ตดิต่อเรือ้รงัของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) 
9 แห่ง ในกรณผู้ีป่วยทีซ่บัซ้อนยุง่ยากเกนิศกัยภาพของ รพ.สต.
รวมถงึเป็นกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการการป้องกนั
ควบคมุโรคไม่ตดิต่ออ�าเภอกงหรา (NCD Board) ร่วมกบัแพทย์
โดยเฉพาะผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกงหราซึ่งรับหน้าท่ีเป็น
แพทย์ประจ�าคลินิกพิเศษโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และพัฒนา
แนวทางจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการมีส่วนร่วมกับ 
เครือข่าย รพ.สต.อ�าเภอกงหรา อย่างต่อเนื่อง 
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อย่างไรกต็ามพีส่ดุามองว่ารางวลัต่างๆ ทีไ่ด้รบัยงัไม่ใช่
เป้าหมายสูงสุดของการท�างาน และระหว่างการเดินทางไปสู่
เป้าหมายยังคงทบทวนบทบาทของตนเองอยู่เสมอว่า	 หรือ
สุดท้ายแล้วหัวใจสำาคัญของการพัฒนาระบบการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาจต้องหันกลับมาสู่ความเป็นสามัญ
ธรรมดา	 นั่นคือ	 การคืนบทบาทให้ประชาชนดูแลสุขภาพ 
ได้ด้วยตนเอง

เป้าหมายการทำ งาน

จุดเร่ิมต้นในการท�างานจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ตั้งแต่ปี 2547 เริ่มจากอัตราผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและโรค
หลอดเลือดสมองของอ�าเภอกงหราที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ท�าให้พ่ีสุดาสนใจการด�าเนินงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอย่าง 
ต่อเน่ือง จนได้รับบทบาทเป็น “ผู้จัดการระบบโรคไม่ติดต่อ
เรือ้รงัระดบัอ�าเภอ” ด�าเนินงานวางแผน จัดระบบ ค้นหาวธิกีาร 
หาเครือข่าย กระจายทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการท�างานโรค
ไม่ติดต ่อเรื้อรังทั้งการรักษาพยาบาลภายในคลินิกและ 
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 

“...งาน NCDs เป็นเรือ่งยุง่ยากซบัซ้อนเพราะเกีย่วข้อง
กับพฤตกิรรมของคนรวมถงึสิง่แวดล้อม ดังนัน้ในการ monitor 
ติดตามเราต้องท�าอย่างเข้มข้น ต้องเข้าใจว่าเรายืนอยู่ตรงไหน 
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ต้องรอบรู้บริบทพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเชื่อมต่อการท�างาน 
ในระบบสุขภาพ ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเป็นเรื่อง
ของชาวบ้าน เราท�าได้แค่ช่วยเสริมแรงให้เขารู้ว่าการมีสุขภาพ
ดีเป็นสิ่งที่เขาสามารถท�าได้เอง...” 

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

แม้ว่าการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจะเข้าไปเก่ียวข้อง
กับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แต่จุดเริ่มต้นในการ
ท�างานของพีสุ่ดา คือ การท�าบทบาทของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ
ให้ดีที่สุด ซึ่งพี่สุดาเห็นว่าในการพัฒนาระบบการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังน้ัน นอกจากการจัดระบบบริการภายใน 
โรงพยาบาลที่มีความพร้อมแล้ว การท�างานนอกโรงพยาบาล
ด้วยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในระบบสุขภาพอ�าเภอยังเป็น 
การสนับสนุนการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเป็นองค์รวม
ด้วย

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำ เภอ

“...วิเคราะห์ข้อมูล รู้บริบทพ้ืนที่ รู้บริบทเจ้าหน้าที่  
ปิดช่องว่าง และมีคนมองภาพรวมทั้งอ�าเภอ...”

สุดา ข�านุรักษ์
 โรงพยาบาลกงหรา
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การด�าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเริ่มต้นจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล Health Data Center (HDC) เพื่อประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ระดับอ�าเภอ ด้วยการร่วมวิเคราะห์
และระดมความคิดเห็นกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออ�าเภอ
กงหรา โรงพยาบาลกงหรา เพื่อร่วมกันมองปัญหา ข้อจ�ากัด 
และค้นหาแนวทางแก้ไข โดยมี “ผู้จัดการเชิงระบบ” (NCDs 
system manager) มองทิศทางการท�างานตั้งแต่ต้นน�้า  
กลางน�า้ ปลายน�า้ และหาแนวทางพฒันาเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ
เพื่อเสริมทักษะความเชี่ยวชาญและการรู้เท่าทันสถานการณ์
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยเทคนิคและวิธีการทั้งศาสตร์ 
และศิลป์ ดังนี้

การวัดความดันโลหิตด้วยตัวเอง
การท�าให้ผู้ป่วยรับรู้สถานะความดันโลหิตของตัวเอง

ด้วยการกระจายเครื่องวัดความดันโลหิตลงสู่ชุมชน นอกจาก
เป็นการกระจายบริการสุขภาพลงไปในพื้นที่แล้ว ยังช่วยลด
ปัญหาค่าความดันปลอมหรือ White coat hypertension ที่
เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยวัดความดันโลหิตในโรงพยาบาลแล้วพบค่า
ความดันผิดปกติ คือ ความดันตัวบน (Systolic blood pres-
sure) มากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท หรือความดัน
ตัวล่าง (Diastolic blood pressure) มากกว่าหรือเท่ากับ 90 
มิลลิเมตรปรอท ซึ่งความดันที่ผิดปกติน้ันเกิดจากความวิตก
กังวลของผู้ป่วยเอง โรงพยาบาลกงหราพบปัญหาค่าความดัน
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ปลอมกว่าร้อยละ 20 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด ด้วย
เหตุน้ีจึงน�ามาสู่แนวทาง “การวัดความดันโลหิตด้วยตัวเอง 
ที่บ้าน	Home	Blood	Pressure	Monitoring	(HBPM)” ที่
เร่ิมทดลองน�าร่องใน 5 หมู่บ้านของต�าบลคลองทรายขาว  
ด้วยการสอนผู้ป่วยให้วัดความดันโลหิตของตนเองต่อเนื่อง  
14 วัน ร่วมกับการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง

“...เราพบว่า การที่ผู ้ป่วยสามารถวัดความดันด้วย 
ตัวเองได้ที่บ้านนั้นท�าให้เขารู้สึกเป็นธรรมชาติกว่า และช่วยใน
การควบคุมความดันโลหิตตัวเองที่เห็นผลดีกว่าคนป่วยท่ี 
วัดความดันในโรงพยาบาล เราเลยอยากต่อยอดด�าเนินงาน 
ทั้งอ�าเภอกงหราเพราะเราได้พิสูจน์มาแล้ว...”

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

ปัญหาของการกระจายเครื่องวัดความดันโลหิตลงสู่
ชุมชน คือ จ�านวนเครื่องวัดความดันโลหิตนั้นไม่เพียงพอ แต่
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท�าให้สามารถกระจายเครื่องวัดความดันโลหิต
จ�านวน 8 เครื่อง ต่อ 1 หมู่บ้านได้ทั้งอ�าเภอ โดยมีหลักการว่า 

“...เคร่ืองวัดความดันจะต้องหมนุเวยีนและกระจายอยู่
ในพื้นที่ชุมชน จะไม่ตั้งนิ่งอยู่ใน รพ.สต.เด็ดขาด รพ.สต.จะ
มีหน้าที่คุมทะเบียนเครื่องวัดความดัน ดูว่าเครื่องวัดความดัน
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เคล่ือนย้ายไปอยู ่ที่จุดไหน อสม.จะเป็นคนเบิกเคร่ืองวัด 
ความดันไปให้ผู้ป่วยรวมถึงติดตามดูแลถึงบ้าน...”

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

เบ้ืองหลังความคิดของการสนับสนุนให้มีการวัด
ความดันโลหิตที่บ้านด้วยตนเอง	 คือ	 การคืนอำานาจการ
ควบคมุกำากบัพฤตกิรรมให้แก่ผู้ป่วย	จากการรบัรูค่้าความดนั
โลหิตของตนเองและมีการจดบันทึกอย่างต่อเนื่องนาน 14 วัน 
ท�าให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ รู้จักควบคุมอาหาร ออกก�าลังกาย ลดความเครียด จากการ
ตัดสินใจ ตั้งเป้าหมาย และเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยตัวผู้ป่วยเอง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยเสริมก�าลังใจ
และให้ค�าปรึกษา ในภาพรวมของการท�า HBPM ส่งผลให้ผูป่้วย
ควบคุมค่าความดันโลหิตตนเองได้ถึงร้อยละ 70 จากผลลัพธ์
ดังกล่าวท�าให้การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ�าเภอกงหรา 
กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาสู่การท�างานเชิงนโยบาย

การใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณเกลือในอาหาร
“แกงไตปลา” หรือที่คนใต้เรียกว่า “แกงพุงปลา”	คือ 

อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ที่น�าเครื่องในของปลาต่างๆ เช่น ปลาทู 
ปลาดุก ปลาช่อน มาผ่านการถนอมอาหารแบบหมักดองด้วย
การหมักกับเกลือแล้วน�ามาแกงและปรุงรสให้จัดจ้านก่อนน�า
มารบัประทาน ชาวบ้านในอ�าเภอกงหราจะนยิมกินแกงไตปลา
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เป็นอาหารหลักเพราะสามารถเกบ็ไว้ได้นานและยิง่อุน่บ่อยครัง้
รสชาติของแกงไตปลาก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นด้วย แต่ความคุ้นชิน 
ต่อรสชาติจัดจ้านในแบบฉบับคนใต้ยังแอบแฝงไปด้วยความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะความเค็มในอาหารที่กลับกลาย 
เป็นอนัตรายต่อผูป่้วยโรคความดันโลหิตสงู ท�าให้พีส่ดุาทดลอง
น�า “เครือ่งตรวจวดัปรมิาณเกลอืในอาหาร” มาใช้เพือ่สือ่สาร
กับชาวบ้านให้เข้าใจว่า ในรสชาติความอร่อยจากอาหารแต่ละ
จานของพวกเขานั้นยังมีอันตรายแอบซ่อนอยู่ด้วย และใช้เป็น
เครื่องมือในการท�าให้ชาวบ้านหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงรส
อาหารในครัวเรือนอีกด้วย

พ่ีสุดาเร่ิมต้นด้วยการกระจายเครื่องตรวจวัดปริมาณ
เกลือในอาหาร ใน 45 หมู่บ้านของอ�าเภอกงหรา หมู่บ้านละ  
1 เครื่อง โดยมี อสม.เป็นผู้ด�าเนินการ ซึ่ง อสม.ต้องผ่านการ
อบรมการใช้เคร่ืองตรวจวัดปริมาณเกลือในอาหารถึง 2 ครั้ง 
โดยในครั้งที่ 1 จะเป็นการอบรมทฤษฎีการใช้เครื่องตรวจวัด
ปริมาณเกลือในอาหาร และครั้งที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ
การร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อลงมือท�าจริง 

“...เราลงพ้ืนที่ไปกับ อสม.วัดปริมาณเกลือในอาหาร 
ถามคนไข้ว่าเขาใส่อะไรบ้าง สาเหตุของเกลอืน่าจะมาจากอะไร 
เช่น ในแกงพุงปลาใส่เกลือ กะปิ มากน้อยแค่ไหน เครื่องแกง
ต�าเองหรอืซือ้ ซือ้ทีไ่หน ใส่ผงชูรสหรอืเครือ่งปรุงรสอะไรบ้าง...” 

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา
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โดยปกติการบริโภคโซเดียมของคนทั่วไปไม่ควรเกิน 
วันละ 2,000 มิลลิกรัม แต่จากการเก็บข้อมูลอาหารประเภท
แกงในครัวเรือนของอ�าเภอกงหราพบปริมาณโซเดียมสูงสุด 
ถึง 20,000 มิลลิกรัม การใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณเกลือใน
อาหารยังช่วยสนับสนุนการท�างานของ อสม.ในการสื่อสาร
ข้อมูลสุขภาพ ท�าให้ผู้คนตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
โดยเฉพาะการลดปริมาณการใช้เกลือและผงชูรสให้น้อยลง

การรับมือกับภาวะแทรกซ้อน 
เส้นเลือดในสมองตีบและแตก

จากการที่ มีผู ้ป ่วยเส้นเลือดในสมองตีบและแตก 
(Stroke) เพ่ิมขึ้นในชุมชน พบว่าส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงที่ไม่ได้เข้าถึงการวินิจฉัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
ยังไม่มีเครื่องมือที่ท�าให้มั่นใจว่ากลุ่มเสี่ยงรายใดจ�าเป็นต้อง 
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพ่ือรับการวินิจฉัย ส่งผลให้เกิดการ
ชะลอการส่งต่อและท�าได้เพียงแค่การแนะน�าให้กลุ่มเสี่ยงสูง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง ด้วยความเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้
สามารถควบคมุค่าความดนัโลหติเองได้ แต่ผลทีเ่กดิขึน้กลบัไม่
เป็นไปตามการประเมินเบือ้งต้นจนเกดิภาวะเส้นเลอืดในสมอง
แตก อีกส่วนหนึ่งพบว่าบริบทวิถีชีวิตทางสังคมของกลุ่มเสี่ยง 
ไม่เอื้ออ�านวยต่อการดูแลสุขภาพตนเองจนส่งผลให้เกิดอาการ
แทรกซ้อน

“...หรือเราควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการตัดสินใจ
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ส่งต่อโรงพยาบาลไว้ในพืน้ที ่เพ่ือให้มกีารวนิิจฉยัได้อย่างแม่นย�า
และครอบคลมุ จะช่วยลดผูป่้วยทีม่ภีาวะเสีย่ง Stroke ในชุมชน
ลงด้วย...”

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

ด้วยเหตดุงักล่าว จงึเกดิแนวคดิการออกแบบเครือ่งมอื
เพื่อการตัดสินใจในการรักษาและส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อลด
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก ด้วยการ
พิจารณาเงื่อนไขการตัดสินใจที่ครอบคลุมถึงบริบทชีวิตทาง
สงัคมของผู้ป่วย และการออกมาตรการคดักรองผูป่้วยความดนั
โลหิตสูงทั้งโรงพยาบาล โดยหากพบผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล 
มีค่าความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท จะต้องด�าเนินการส่งต่อกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชนทันทีเพื่อสอนผู้ป่วยให้สามารถวัดความดันโลหิต 
ด้วยตนเอง (HBPM) โดยผู้ป่วยสามารถเบิกเครื่องวัดความดัน
โลหิตจาก รพ.สต.ใกล้บ้าน เมื่อวัดค่าความดันโลหิตเป็นเวลา  
7 วันแล้วให้น�าผลข้อมูลสุขภาพกลับมาส่งให้ รพ.สต.เพื่อ 
คัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง

จากการอบรม “พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรค 
เบาหวานและความดันโลหิตสูง	 (Case	manager)” รุ่น
สภาการพยาบาลของพี่สุดา ยังส่งผลให้เกิดการสนับสนุน
พยาบาลวิชาชพีใน รพ.สต.ของอ�าเภอกงหราให้ได้รบัการอบรม
การเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีฯ ตามมาอย่างต่อเนื่อง  
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เพื่อเป็นการติดอาวุธการท�างานดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรค 
เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในชุมชน 
อย่างไรกต็ามยังพบว่ายงัจ�าเป็นต้องพฒันาระบบการให้บรกิาร
ของ รพ.สต.โดยเฉพาะการพัฒนาบทบาทของ อสม.ในการ
ติดตามดูแลผู ้ป่วยในชุมชนอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงกลายเป็น
แนวทางพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอของกงหราในอนาคต

การบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
กับงานอนามัยแม่และเด็ก 

“...โรงพยาบาลกงหราค้นพบผูป่้วยเบาหวานอายนุ้อย
ที่สุด 11 ปี แสดงให้เห็นว่า “เด็ก” กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง 
เฝ้าระวังต่อไป และในอนาคตผู้ป่วยเบาหวานคงไม่จ�ากัด 
แค่กลุ่มวัย 35 ปีขึ้นไป...”

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

กลุม่เด็กในกงหราเริม่มพีฤตกิรรมเสีย่งจากการบรโิภค
ของหวาน จากการทีเ่ริม่มีปัจจัยเอือ้ต่อการบรโิภคเข้ามาในชีวติ
ทุกทิศทาง การส่งเสริมให้เด็กเกิดความรอบรู ้ทางสุขภาพ 
(Health literacy) จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการเลือก
กินอาหารเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในอนาคต ด้วยสาเหตุดังกล่าวท�าให้พี่สุดามองเห็น
แนวทางท�างานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น การปรับปรุงเมนูอาหารกลางวัน การร่างหลักสูตรสุขภาพ
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เป็นรายวชิาของนักเรยีน และมกีารน�าเสนอรูปแบบด�าเนนิงาน
กับคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ (พชอ.) เพือ่
พิจารณาปรับใช้ในสถานศึกษาทั้งอ�าเภอในอนาคตอันใกล้นี้

ผนวกกับโรงพยาบาลกงหราพบว่าผู ้ป่วยเบาหวาน 
ขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus - GDM) มี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2561 
จ�านวน 18 ราย และครึ่งปี 2562 ถึง 13 ราย สาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากพยาธิสภาพของหญิงต้ังครรภ์ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยง 
ได้ รวมถึงการพบว่าผู้ป่วยเบาหวานขณะต้ังครรภ์รายใหม่ 
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทแป้งและน�้าตาลมาก 
เกินไป จึงส่งผลให้มีภาวะน�้าตาลในเลือดสูงจนเสี่ยงต่อ 
การเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และอาจเกิดโรคเบาหวาน
แบบถาวรหลังจากคลอดบุตรด้วย พี่สุดาเล่าถึงวิธีการท�างาน
กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ว่า

“...กลุ่มหญิงตั้งครรภ์จะใช้วิธีการท�างาน coaching 
รายบุคคล ติดตามดูแลเรื่องการกินการอยู่ จนถึงการติดตาม
หลังคลอด เฝ้าระวัง 6 เดือนเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่เป็นเบาหวาน
ถาวร…”

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

อย่างไรกต็าม การควบคุมเบาหวานในหญิงต้ังครรภ์นัน้ 
มีแนวโน้มว่าต้องเฝ้าระวังเบาหวานต่อเนื่องไปถึง 5 ปี นับจาก
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การคลอดบตุรทีแ่ม่อาจเริม่ปล่อยปละละเลยพฤตกิรรมบรโิภค 
ตลอดจนบทบาทความเป็นแม่บ้านในการดูแลอาหารการกิน
ของลูกและคนในครอบครัวด้วยแล้ว การหันมาทำางาน	NCDs	
ในกลุ่มแม่และเด็กจึงอาจเป็นจุดคานงัดที่สำาคัญในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งครัวเรือน	

การทำางานสุขภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีความส�าคัญในการ

ท�างานระบบสุขภาพอ�าเภอของกงหราตั้งแต่ปี 2558 จากการ
จัดตั้งกองทุนดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถงึบริการสขุภาพได้อย่างครอบคลมุ โดยเฉพาะการ
วางแผนดแูลรายบคุคล (Care plan) ส�าหรับผูส้งูอายทุีต่ดิบ้าน 
ติดเตียง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง เช่น อัมพฤกษ์ อมัพาต โรคไตวาย เป็นต้น และพบปัญหา
ผู้สูงอายุไม่มีผู้แล (Care giver) หรือผู้ดูแลไม่มีทักษะเพียงพอ 
จนเกิดการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในการฝึกอบรมผูด้แูล โดยก�าหนดให้มผีูด้แูล 1 คน
ดแูลผู้สูงอายใุนชมุชน 4-5 ราย ให้สามารถท�ากจิวตัรประจ�าวนั
ได้ รวมถงึการออกเทศบญัญัติทีส่อดแทรกมาตรการทางสขุภาพ
จากการมองเหน็ความส�าคญัของสิง่แวดล้อมกบัสขุภาพร่วมกนั
ระหว่างภาคสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ เช่น ใน 
ปี 2562 มนีโยบายในการจดัแนวทางการท�าร้านอาหารสขุภาพ
ต้นแบบท้ังร ้านอาหารและร้านน�้า เพื่อเป็นแนวทางให ้
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ผู้ประกอบการในชุมชนน�าไปใช้และสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค
เข้าถึงอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย  

การขยายเครือข่ายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในธนาคาร
ในความปกตขิองชีวติประจ�าวนัของผูค้นน้ัน คงไม่มีใคร

ตั้งค�าถามต่อค่าความดันโลหิตของตนเองนอกจากร่างกายจะ
ส่งสัญญาณเตือนผ่านอาการเจ็บป่วย จากการสนับสนุนให ้
ผู ้ป่วยสามารถตรวจวัดความดันโลหิตของตัวเองได้ที่บ้าน  
ท�าให้ “เครื่องวัดความดันโลหิต” เป็นเสมือนเครื่องมือท่ีช่วย
เผยความจริงให้ผูค้นสามารถรบัรูส้ถานะความเสีย่งทางสขุภาพ
ของตนเอง เครื่องวัดความดันโลหิตที่ถูกกระจายไปยังที่ต่างๆ 
ในชุมชนน้ันเสมือนเป็นตัวแทนการให้บริการสุขภาพของ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ด้วยอาชพีของคนอ�าเภอกงหราส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ท�าสวนยาง ชาวบ้านมักต้องติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บ่อยครั้ง โดยมีขั้นตอนที่ต้องใช้
เวลานานในการท�าธุรกรรมกับธนาคาร แต่พี่สุดากลับมองว่า
ช่วงเวลาดงักล่าว คอื โอกาสทองส�าหรับการตัง้จดุคดักรองโรค
ความดันโลหิตสูงจึงได้เริ่มต้นชักชวนผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพประชาชนด้วยการต้ังหน่วย 
คัดกรองสุขภาพขนาดย่อมและติดตั้งเคร่ืองวัดความดันแบบ
อตัโนมตัใิห้คนทีม่าใช้บรกิารธนาคารสามารถวดัความดนัโลหติ
ของตนเองได้ ร่วมกับการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
รักษาดินแดน (อส.) ประจ�าธนาคารคอยเป็นพ่ีเลี้ยงและดูแล
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ประชาชนที่ใช้บริการ กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการค�าปรึกษา 
จะมีเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลกงหราไปตรวจเยี่ยมและ
ประเมินระบบร่วมกับธนาคารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมท้ัง
วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและส่งต่อข้อมูลเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง 
ให้แก่ รพ.สต.ทั้ง 9 แห่งตามแนวทางที่ก�าหนด ข้อมูลดังกล่าว
จะเชื่อมต่อการท�างานกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค 
ไม่ติดต่ออ�าเภอกงหรา เป็นการขยายเครือข่ายการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบนอกกรอบให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วย

สะท้อนคิดบทบาทและทิศทางการทำ งาน

ประสบการณ์ของพี่สุดากับการขับเคลื่อนงานโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังอ�าเภอกงหรามาตลอด 15 ปี ทั้งการลองผิด 
ลองถูกลงมือท�าด้วยหลากหลายวิธีการและหลากหลาย 
เครือข่ายที่ได้เชื่อมประสานจนสุดท้ายได้หันกลับมาสะท้อน
กระบวนการท�างานของตัวเองว่า 

“...พอท�างานมา 15 ปีถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ย้อนคิดว่าจาก
ที่เราท�าเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง มีความรู้สึกว่า เราวาง
ระบบอะไรไปเยอะมากในบทบาทของเจ้าหน้าท่ี เราท�าเท่าท่ี
ท�าได้ เครือข่ายเราไป connect หาเครื่องไม้เครื่องมือ หางบ
ประมาณ เราท�ามาหมดแล้ว จนหนักลบัมามองว่า หรอืสดุท้าย
แล้วพื้นฐานของงานสุขภาพจริงๆ อยู่ที่ประชาชน...” 

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา
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สูงสุดสู่สามัญกับการพัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุข

“...อสม.คอืตวัแทนของชมุชน บทบาทของเขาอาจต้อง
กลายเป็น “คนริเริ่ม” และเดินได้ด้วยตัวเขาเองอย่างมีทิศทาง 
ส่วนเราต้องเป็นฝ่ายสนับสนุน เติมทักษะองค์ความรู้ให้เขา 
คิดเป็น ท�าได้ และดูแลคนอื่นได้...” 

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

ค�ากล่าวของพี่สุดาอาจท�าให้ต้องฉุกคิดแล้วว่าบทบาท
ของ อสม.นัน้เป็นกลไกขบัเคลือ่นทีส่�าคัญในชมุชน ค�าว่า “พืน้ที่
เป็นฐาน	ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนาคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นความหวังและก�าลังส�าคัญในการ 
ส่งเสริมสขุภาพควบคมุป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัได้อย่างยัง่ยนื 

“...ที่ผ่านมาเวลาเราท�างานกับ อสม.เราไม่ได้สอนให้
เขาตกปลา เราไม่ได้บอกว่าท�าอย่างไรให้ได้ปลา เราให้เครื่อง
เจาะน�้าตาล ให้เครื่องวัดความดันเขาไปวัดตามเจ้าหน้าที่ แต่
เขาไม่เข้าใจ เพราะเราลืมที่จะบอกวิธีการไปว่าท�าอย่างไร
ให้การดูแลคนในชุมชนมีคุณภาพ...” 

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา

เป้าหมายต่อไป คอื การผลติและพฒันาศกัยภาพ อสม.
คุณภาพเพื่อมารองรับระบบสุขภาพอ�าเภอในระยะเวลา 5 ปี 
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โดยการเสริมทักษะของ อสม.ให้เป็น อสม. SRRT โรคเบาหวาน 
ความดนัโลหติสงู ซึง่เดิมทีเป็นกระบวนการทางระบาดวทิยาใน
การควบคมุโรคติดต่อทีก่งหราน�ามาประยกุต์ใช้ในการเฝ้าระวงั
และป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยการท�าวิจัยแบบ 
R2R น�าร่องใน 5 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
ก่อนการน�าไปใช้ทั้งอ�าเภอในปี 2562 ซึ่งมีแนวโน้มของการ
ด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ

 
หัวใจสำ คัญของการทำ งาน NCDs ที่กงหรา

ด้านการจัดการโรค	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของผู้คนและสิ่งแวดล้อม สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้โรคนี้
ลดลงได้ คือ การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพในตัวบุคคล 
ร่วมกับการสร้างมาตรการสุขภาพระดับครัวเรือนและชุมชน

ด้านการขบัเคลือ่นงาน	การท�างานโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนจ�าเป็นต้องสร้างคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ 
ผู้จัดการเชิงระบบที่เข้มแข็งร่วมไปกับการสร้างทีมคนท�างาน
และเครือข่ายระดับอ�าเภอ

“...เราจะต้องสร้างคนอีก พอเราท�างาน งานก็ถูกมอบ
ให้เรา ไม่มีใครมาช่วยเราคิด เราต้องมองภาพรวมเอง น้อง
หลายคนยังมองเชิงระบบไม่ได้ด้วยข้อจ�ากัดของต�าแหน่ง 
ประสบการณ์ และศักยภาพ...”

สุดา ข�านุรักษ์ 
โรงพยาบาลกงหรา





บทที่ 3
การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เขตสุขภาพที ่12
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ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานการจัดการโรค 
ไม่ติดต่อเร้ือรังจาก 4 พื้นที่ตัวอย่างในเขตสุขภาพที่ 12 เป็น 
การบอกเล่าเรื่องราวการท�างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และภาคีเครือข่ายท่ีด�าเนินงานด้วยการน�าข้อมูลความรู ้ 
เทคโนโลยี เคร่ืองมือ และวิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช ้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพ่ือ 
พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ประชาชน 
หันมาสนใจดูแลสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่มั่นส�าคัญ 
ประสบการณ์จากทั้ง 4 พื้นที่สะท้อนข้อค ้นพบส�าคัญ 
ในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนี้
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1. 
สถานการณ์การทำ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จากการท�างานของ 4 พื้นที่ตัวอย่างท้ังในเขตชนบท
และเขตเมืองต่างเผชิญกับกระแสวัฒนธรรมการบริโภคใหม่ท่ี
น�าปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพเข้ามาในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้
ประชาชนเผชิญกับความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งโรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง พ้ืนที่ตัวอย่างได้สะท้อนการ
ท�างานจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการใช้ “จุดคานงัด” ที่
แตกต่างกัน ดังนี้

ตำาบลยาบี	 อำาเภอหนองจิก	 จังหวัดปัตตานี	 ใช	้
“ศาสนาและวัฒนธรรม” เป็นจุดคานงัดเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้คนในชุมชนชายแดนใต้ จากความ
สามารถในการประยุกต์มาตรการสุขภาพให้สอดคล้องกับ 
มิติทางศาสนา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ท�าให้บริบทความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิมนั้นไม ่เป ็นอุปสรรค 
ในการท�างาน แต่กลายเป็นจุดแข็งส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
เช่น การมีส ่วนร่วมของผู ้น�าศาสนาทั้งพุทธและอิสลาม 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารท่ีมีความเสี่ยง 
ต่อสุขภาพ 

ตำาบลบ้านมดตะนอย	 อำาเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง 
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการใช้ “ความเข้าใจและการ
สร้างแรงจูงใจ” เป็นจุดคานงัดเพ่ือพิชิตภาวะอ้วนลงพุงใน 
กลุ่มหญิงชาวเล โดยเริ่มต้นจากการท�าความเข้าใจวิถีชีวิต 
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แบบแผนการกินอาหารของชาวเล จนถึงการสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อดูแลสุขภาพ จนเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจากระดับบุคคล 
ครัวเรือน และขยายต่อไปในระดับชุมชน 

อำาเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	 ใช้ “เครื่องมือ	ความรู้	
และทีมงาน” เป็นจุดคานงัดในการด�าเนินงานสุขภาพชุมชน
แบบมีส่วนร่วมท�าให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง 
(People work) เช่น การใช้เครื่องมือ Iceberg model 
วิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการ
กินการอยู่ของคนในชุมชน การใช้เคร่ืองมือ Motivational 
Interviewing (MI) สร้างแรงจูงใจท�าให้กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน การใช้กระบวนการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผนวกกับศักยภาพของทีมวิจัย 
มาสนับสนุนภารกิจการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังให้บรรลุ 
เป้าหมาย

อำาเภอกงหรา	จังหวดัพทัลงุ จัดการโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั
ด้วยการใช้ “เทคโนโลยี	 เครือข่าย	 และการจัดการระบบ
สุขภาพ” เป็นจุดคานงัดส�าคัญในการควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรังในชุมชน ด้วยการกระจายเครื่องวัดความดันโลหิตและ
เคร่ืองวัดปริมาณเกลือในอาหารในชุมชน รวมถึงการขยาย 
เครอืข่ายในระดบัอ�าเภอ และการจดัการและประสานงานเพือ่
การผลักดันระบบสุขภาพในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
อย่างต่อเนื่อง 
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2.  
ระบบสุขภาพกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2.1 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ประสบการณ์การด�าเนินงานใน 4 พื้นท่ีตัวอย่างของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ยาบี รพ.สต.บ้านมดตะนอย 
รพ.เทพา และ รพ.กงหรา ต่างสะท้อนบทบาทส�าคัญของ 
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีท�าหน้าที่เป็นด่านหน้าในการ
ดแูลสุขภาพของบคุคล ครอบครวั และชมุชนในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ 
(First line health care services) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิจึงปฏิบัติการอยู ่กับความ 
ซับซ้อนทั้งของตัวบุคคลและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มี
พลวัตความเปลี่ยนแปลงอันส่งผลต่อความเสี่ยงทางสุขภาพ 
ของประชาชนในขณะที่ระบบสุขภาพนั้นมีทรัพยากรอันจ�ากัด 
ดังนั้น การท�างานของเจ ้าหน้าที่ต ้องตั้งอยู ่บนพื้นฐาน 
ของ “ความเข้าใจ” วิถีชีวิตของผู้รับบริการท้ังกลุ่มเสี่ยง 
และผู้ป่วยที่เพียงพอ รวมถึงความรอบรู้ในบริบทด้านสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อันเป็น “กุญแจสำาคัญ” ในการ
ท�างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระบบสุขภาพปฐมภูมิให้บรรลุ 
เป้าหมาย 

การท�างานของหน่วยบริการปฐมภูมิจึงไม่ได้มุ่งเน้น 
ทีบ่ทบาทการดูแลรกัษาพยาบาลเพยีงด้านเดียว ในอกีด้านหนึง่ 
ยังต้องให้ความส�าคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน 
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และการด�าเนินงานร่วมกับชุมชนด้วยความใส่ใจในวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม รวมถึงการให้คุณค่าแก่ความเป็นชุมชน 
อีกด้วย ดังนั้น การท�างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงต้อง
อาศัยการประยุกต์ท้ังศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ผสมผสานเข้า 
ด้วยกัน ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
สังคมวิทยามานุษยวิทยา และความรอบรู ้บริบทชุมชน 
มาสนับสนุนการท�างานกับกลุ ่มเป้าหมายอย่างมีชั้นเชิง 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายปลายทาง  
คือ ประชาชนสามารถจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ด้วยตนเอง 

2.2 การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จากภาพรวมการท�างานของ 4 พื้นที่ตัวอย่าง สามารถ
แบ่งการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้เป็น 3 ส่วน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด Expanded chronic care model ได้แก่  
1) การรับรู้ความเส่ียงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
2) คลินิกบริการสุขภาพปฐมภูมิ และ 3) การสนับสนุนการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1)	การรบัรูค้วามเสีย่งและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ
ทั้ง 4 พ้ืนที่ตัวอย่างด�าเนินการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้

ความเสี่ยงก่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1.1)	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูล  เจ ้าหน ้าที่ 

สาธารณสุขจะน�าข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางคลินิก 
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(Clinical Information System) เช่น ฐานข้อมลู Health Data 
Center มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงและความ 
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ นอกจากนี้ รพ.เทพายังใช ้
เคร่ืองมอื Iceberg model ในการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ความ
ซับซ้อนของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังรายครัวเรือน การวิเคราะห์
โครงสร้างของชมุชนและเงือ่นไขต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัแบบแผน
พฤติกรรมการกินการอยู ่ รวมถึงเบื้องหลังความคิดของ 
กลุ่มเส่ียง ในการออกแบบวธิกีารปรบัเปลีย่นพฤติกรรมร่วมกนั
ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับชุมชน

1.2)	 การคืนข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
จะน�าข้อมลูทีบ่่งบอกสถานการณ์ความเสีย่งและความเจบ็ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ กลับมาคืนข้อมูลให้ชุมชนด้วยวิธีการ 
จัดเวทีประชาคมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาสุขภาพเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ร่วมกันกับชุมชน

1.3)	การสื่อสาร จากการที่ รพ.สต.ยาบี ดูแล
รักษาโต๊ะอิหม่ามที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงโดยการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ส�าเร็จ ท�าให้โต๊ะอิหม่ามกลายเป็นสื่อ
บุคคลท่ีชาวบ้านให้ความเชื่อถือและหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง
ตามแนวทางของผูน้�าศาสนา หรอืการที ่รพ.เทพา ขอความร่วม
มือให้โต๊ะอิหม่ามสอดแทรกองค์ความรู้ทางสุขภาพในระหว่าง
การอ่านคุตบะห์ในการละหมาดวันศุกร์ ทั้งนี้การเลือกบุคคล
เพื่อเป็นผู้สื่อสารต้องสัมพันธ์กับลักษณะของกลุ่มผู ้รับสาร  
เช่น โต๊ะอิหม่ามสามารถสื่อสารเร่ืองสุขภาพให้พี่น้องมุสลิม 
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"เข้าใจ"	ได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น
1.4)	การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี การใช้

เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการตนเอง 
(Self-management support) ท�าให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย 
รับรู้สถานะสุขภาพของตนจากข้อมูลท่ีได้จากเครื่องมือต่างๆ 
เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยง เพื่อใช้ในการดูแลตัวเองและลดการ
พึ่งพาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดังนี้

ภาพถ่าย รพ.สต.บ้านมดตะนอยมองว่า 
“ภาพถ่าย” ท�าให้กลุม่เสีย่งมองเหน็ลกัษณะสรรีะร่างกายและ
สร้างความตระหนักต่อสุขภาพ เช่น ภาพถ่ายที่เห็นหน้าท้อง
ชัดเจนน้ันเป็นสัญญาณเตือนเชิงประจักษ์ให้ตระหนักต่อโรค 
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และยังสร้างก�าลังใจเมื่อกลุ่มเสี่ยงมองเห็น
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองในทางท่ีดีข้ึน 
ผ่านภาพถ่ายอีกด้วย

เครื่องช่ังนำ้าหนัก ในภารกิจพิชิตพุงในกลุ่ม
หญิงชาวเล รพ.สต.บ้านมดตะนอยได้น�าเครื่องชั่งน�้าหนัก 
แบบดิจิตอลจัดวางกระจายใน 4 โซนรอบหมู่บ้าน ท�าให้คน 
ในชุมชนสามารถเข้าถึงการชั่งน�้าหนักได้ง่าย มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของน�้าหนักได้อย่างชัดเจน และรับรู้สถานะทาง
สุขภาพของตนเองได้ ทั้งนี้ประเภทของเครื่องชั่งน�้าหนัก 
ยังส่งผลต่อก�าลังใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เครื่องชั่ง 
น�้าหนักประเภทดิจิตอลที่สามารถแสดงค่าน�้าหนักแบบ 
ตัวเลขทศนิยมช่วยเสริมก�าลังใจเมื่อกลุ ่มเส่ียงสามารถ 
ลดน�้าหนักได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม
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เครื่องวัดความดันโลหิต รพ.กงหรา มองว่า 
การท�าให้บุคคลรับรู้ค่าความดันโลหิตของตัวเองนั้นช่วยสร้าง
ความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะความ
ตระหนักต่ออันตรายของโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้เสมอ 
การกระจายเครื่องวัดความดันโลหิตลงสู ่ ชุมชนและการ
สนับสนุนให้คนในชุมชนวัดความดันโลหิตเองจึงเปรียบเสมือน
การคนืบทบาทในการดูแลสขุภาพให้ประชาชนโดยไม่ต้องพ่ึงพา 
เจ้าหน้าที่

เครื่องวัดปริมาณเกลือในอาหาร รสชาติ
อาหารแต่ละมื้อในชีวิตประจ�าวันของชาวบ้านมาจากความ
เคยชินในการปรุงรสและวัฒนธรรมการกินมาตั้งแต่อดีต 
รพ.กงหราจึงใช้เครื่องวัดปริมาณเกลือเพื่อช่วยให้ชาวบ้าน 
หลุดออกจากความเคยชินในรสอาหาร การท�าให้ชาวบ้านรับรู้
ความเส่ียงผ่านข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีแ่สดงค่าตวัเลขในเครือ่งวดั
ปริมาณเกลือยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนแบบแผนการกินและ 
การปรุงอาหารของชาวบ้านอีกด้วย 

1.5)	 การปรับเปลี่ยนแบบแผนวัฒนธรรม 
การกิน อาหารในแต่ละจานนอกจากจะประกอบด้วยวัตถุดิบ
และเครื่องปรุงต่างๆ แล้ว ยังแฝงความคิดความเชื่อและ
วัฒนธรรมการบริโภคของผู้คนเอาไว้ ทั้งยังสะท้อนภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนและชุมชนอีก
ด้วย แต่อาหารการกินที่สืบทอดกันมาจากอดีตนั้นยังอาจ 
น�าความเสี่ยงทางสุขภาพมาสู่คนในชุมชนด้วย ท�าให้ รพ.สต.
ยาบี ร่วมกับเครือข่าย อสม.ทดลองปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร 
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เป็นเมนูใหม่ เช่น น�้าบูดูเพ่ือสุขภาพ ปลาแดดเดียวลดเค็ม  
ชาสมุนไพร เพ่ือเป็นทางเลอืกในการรบัประทานอาหารสุขภาพ
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นอกจากนี้ ยังพบแบบแผนการกินอาหารท่ี
เสี่ยงต่อสุขภาพจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในกรณีของพื้นที่ 
อ.เทพา ชาวบ้านมักกินน�้าบูดูที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
ด้วยสาเหตุจากการท่ีครัวเรือนมีรายได้น้อยท�าให้มีข้อจ�ากัด 
ในการเลือกรับประทานอาหาร ประเด็นดังกล่าวสะท้อนปัญหา
เร่ืองข้อจ�ากัดทางเศรษฐกจิกบัความสามารถในการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเปราะบางที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น 
อาจจ�าเป็นต้องมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาสนับสนุน เช่น สภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ (Create supportive environment 
for health) หรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build 
healthy public policy) เพือ่เอือ้อ�านวยให้ประชาชนเกดิทาง
เลือกในการดูแลสุขภาพของตนเองและการเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้ง่ายขึ้น 

2)	คลินิกบริการสุขภาพปฐมภูมิ
การด�าเนินงานคลินิกบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตั้งแต่

กระบวนการคดักรอง การให้ค�าแนะน�า การดูแลรกัษา และการ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของ 4 พ้ืนที่ตัวอย่าง พบประเด็นท่ี 
น่าสนใจ ดังนี้

2.1)	การดำาเนินการคลินิก	NCDs เชิงรุกใน
ชุมชน การที่ รพ.สต.บ้านมดตะนอยด�าเนินการคัดกรองโรค 
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ไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชนโดยค�านึงถึงเวลาในบริบทชีวิตของ 
ชาวบ้าน เน้นย�้าเรื่องการให้บริการสุขภาพด้วยความใส่ใจ 
กับรายละเอียดของวิถีชีวิตที่มีผลต่อความเจ็บป่วยเพื่อท�าให้ 
เจ ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเลือกวิธีการดูแลรักษาให ้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตร่วมกับผู้ป่วยได้ 

2.2)	 การดำาเนินการตามแนวทางมาตรฐาน
การรกัษา เจ้าหน้าที ่PCU ของ รพ.เทพาพบผูป่้วยทีม่ค่ีาระดบั
น�้าตาลสูงถึงกว่า 300 มก./ดล. ซึ่งตามแนวทางมาตรฐาน 
การรักษาแล้วจะต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรับการวินิจฉัยและรับการ
รักษาต่อที่โรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยยืนยันว่ายังไม่ต้องการไป 
ทีโ่รงพยาบาล โดยให้เหตผุลว่าไม่ต้องการกนิยาตลอดชวีติและ
จะขอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองก่อน ซึ่งในที่สุดผู้ป่วย 
กส็ามารถควบคมุระดับน�า้ตาลได้ส�าเรจ็ตามความตัง้ใจ แต่หาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังยึดแนวทางการรักษาโดยไม่เคารพ 
การตัดสินใจและเชื่อม่ันในศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วย
แล้วผลลัพธ์ก็อาจไม่ได้เป็นเช่นน้ี จึงมีข้อสังเกตว่า การรักษา
ด้วย “ยา” น้ัน อาจไม่ใช่การรกัษาทีผู่ป่้วยต้องการเสมอไป และ 
“ความใส่ใจในความต้องการของผู้ป่วย” ยังเป็นส่วนส�าคัญ 
ใน “การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support)” ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย และยังสะท้อนว่าคู่มือแนวทางมาตรฐาน 
การรกัษา (Guideline) อาจมข้ีอจ�ากดัในการน�ามาใช้กบัผูป่้วย
ที่มีความแตกต่างหลากหลายเฉพาะตัว เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
จงึต้องเลอืกประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์จรงิทีเ่ผชญิ
อยู่ตรงหน้า
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2.3)	 การทำางานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ระหว่างโรงพยาบาล รพ.กงหราพบผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ
และแตกในชุมชนมาก เนื่องจากปัญหาการขาดการตัดสินใจ 
ที่แม่นย�าในการส่งต่อผู ้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา  
รวมถึงปัจจัยเงื่อนไขของตัวผู้ป่วยเองและจากบริบทวิถีชีวิต 
และสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ท�าให้เข้าใจผิดว่าผู้ป่วยสามารถ
ดูแลตัวเองได้ ดังนั้น ในการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
จ�าเป็นต้องมีการออกแบบคู่มือแนวทางการตัดสินใจในการ 
ส่งต่อที่ให้ความส�าคัญกับบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยอย่างรอบด้าน เพื่อท�าให้เกิดระบบ
และเครือข่ายการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องที่เชื่อมโยง 
กันระหว่างโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทของพื้นที่ 

3)	การสนับสนุนการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กรณตีวัอย่างใน 4 พืน้ทีไ่ด้สะท้อนข้อจ�ากดับางประการ

ภายในระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของหน่วยบริการ
สขุภาพปฐมภมูเิขตสขุภาพที ่12 ซึง่หากมีการส่งเสรมิสนบัสนนุ
การท�างานอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

3.1)	 การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม แต่เดิม “กระบวนการมีส่วนร่วม” 
กับชุมชนมักเร่ิมต้นจากกระบวนการคืนข้อมูลความเสี่ยง 
และความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านการจัด “เวที
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ประชาคมสุขภาพ” ในหมู่บ้านร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ในชุมชน เช่น ผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนา ครู ฯลฯ ในการร่วม
วิเคราะห์สถานการณ์ ค้นหาสาเหตุของปัญหา และร่วมกันหา
แนวทางจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในระดับบุคคลและระดับ
ชุมชนด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะมี
เจตนาที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนหันมาดูแล
สุขภาพ แต่หลายครั้งการตั้งโจทย์ประเด็นสุขภาพมักเริ่มต้น 
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นหลัก จึงเป็นความท้าทายในการ
ท�าให้ชุมชนหันมาเป็นฝ่ายริเริ่มตั้งโจทย์สุขภาพของตนเอง  
เพ่ือน�าไปสู ่การสร้างระบบสุขภาพชุมชนที่มีความยั่งยืน 
ตัวอย่างจากพื้นที่ อ.เทพาสะท้อนว่าเจ้าหน้าสาธารณสุขก�าลัง
เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจต่อกระบวนการมส่ีวนร่วมทางสขุภาพ
จากการท�างานร่วมกับชุมชนมากข้ึน หรือตัวอย่างจากพื้นท่ี 
อ.กงหราท่ีสะท้อนว่าการต้ังโจทย์ปัญหาที่ชุมชนต้องร่วมกัน
แก้ไขส่วนใหญ่ได้กลายเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในขณะท่ีควรจะเป็นบทบาทของชุมชน การสะท้อนประเด็น
เหล่านี้มีความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีมีประชาชน
เป็นศูนย์กลางต่อไปอย่างยิ่ง

ทั้งน้ี ด้วยลักษณะของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
จ�าเป็นต้องอาศัยการจัดการที่ต่อเนื่องยาวนาน และเงื่อนไข 
ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ล้วนมีความสัมพันธ ์
กับความส�าเร็จในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงต้องอาศัย
พลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพลังการมีส่วนร่วมของ 
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ชุมชน โดยเฉพาะ อสม.ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจ
บริบทชีวิต และรอบรู้ความเป็นชุมชนอย่างดี ในขณะที่  
รพ.สต.ยาบี และ รพ.กงหรา พบว่า อสม.ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงความรู้และ
ทักษะในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้น การ “พัฒนา
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขคุณภาพ” ให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ จึงกลายเป็นวาระส�าคัญในการท�างานสุขภาพ
ปฐมภูมิ และจะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการท�างานสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมที่มีพื้นที่เป็นฐานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
อีกด้วย  

3.2)	 การสื่อสารสำาหรับการจัดการโรค 
ไม่ติดต่อเร้ือรัง	 การสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ 
เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ในการเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนและการท�างาน
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตวัอย่างจากพืน้ที ่รพ.สต.ยาบ ีได้สะท้อนเรือ่ง
ทักษะการส่ือสารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่วางอยู ่บน 
พ้ืนฐานความใส่ใจและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสาร  
ทักษะดังกล่าวยังส่งผลเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ ่มเส่ียงและการรักษาผู ้ป่วยในชุมชน ดังนั้นหากมีการ 
เสริมทักษะด้านการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขแล้ว 
จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ ่ม 
เป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือกันในการดูแลรักษาอีก 
ด้วย
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อกีตวัอย่างจากพืน้ที ่รพ.สต.บ้านมดตะนอยที่
สะท้อนเรื่อง “สื่อรณรงค์ด้านสุขภาพ” ว่า ในยุคสมัยท่ี 
สื่อโฆษณากระตุ้นการบริโภคที่เพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
แบบรอบทิศทาง การสร้างสื่อรณรงค์ด้านสุขภาพจึงเป็น
แนวทางส�าคัญในการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีไม่ได้ท�า 
หน้าท่ีแค่การกระจายข่าวสารและเตือนภัยความเสี่ยงเท่านั้น 
แต่ยังที่ท�าหน้าท่ีเสริมพลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ 
สร้างความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วย

3.3)	 เครือข่ายสุขภาพกับการจัดการโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้นทุนด้านเครือข่ายทางสังคมมีความส�าคัญ 
ต่อการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชนเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรและนโยบายของชุมชน 
(Community resources and policies) จากตัวอย่างใน  
4 พื้นที่พบว่าการท�างานเป็นเครือข่ายระหว่างผู้น�าชุมชน ผู้น�า
ศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ฯลฯ ช่วยท�าให้
เกิดแนวทางการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากหลากหลาย 
มุมมองที่รอบด้าน และเครือข่ายสุขภาพสามารถสนับสนุน
ภารกจิทีเ่จ้าหน้าทีส่าธารณสขุไม่สามารถด�าเนนิการด้วยตนเอง
ได้ เช่น การออกเทศบัญญัติ การสร้างกติกาชุมชน เป็นต้น  
จึงจ�าเป็นต้องสร้างระบบสนับสนุนการท�างานร่วมกันระหว่าง
เครอืข่ายอย่างมทีศิทางและมคีวามต่อเนือ่งเพือ่สร้างเครอืข่าย
สุขภาพที่สามารถท�างานการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่าง
เป็นระบบ
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3.  
ข้อเสนอแนะในการทำ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จากการทบทวนประสบการณ์เพ่ือถอดบทเรียนการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน 4 พื้นที่ตัวอย่างของเขตสุขภาพ 
ที ่12 น�ามาสู่ข้อเสนอแนะในการท�างานโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั ดงันี้

1.	 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศควบคู่กับข้อมูล
ชุมชน	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังและประเมินแนวโน้มความเสี่ยงจากข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพและตัดสินใจวาง
มาตรการสุขภาพ ส่วนข้อมูลที่มีความส�าคัญในการจัดระบบ
บริการสุขภาพและการด�าเนินมาตรการสุขภาพ คือ ข้อมูลวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม บริบทชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนใน
พื้นที่

2.	พัฒนาคู่มือแนวทางมาตรฐานและแผนการรักษา
และส่งต่อรายบุคคล จากตัวอย่างในพื้นที่พบว่าคู่มือแนวทาง
มาตรฐานการรักษาและส่งต่อ (Guideline) อาจใช้ไม่ได้ผล 
ในบางกรณี เนื่องจากผู ้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน 
ทั้งด้านปัจจัยเสี่ยง ความเจ็บป่วย วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม 
ท�าให้คู ่มือแนวทางมาตรฐานการรักษาส่งต่อรูปแบบเดียว 
ไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยทั้งหมดทุกรายได้ จึงควรมีการจัดท�า
แผนการดูแลรักษารายบุคคล (Individual care plan)  
ท่ีเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของผู ้ป่วยแต่ละราย โดยการ
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ออกแบบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ป่วยด้วย
3.	 เร่งสร้างระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน

กลุ่มเด็ก เพราะ “เด็ก” มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดยเฉพาะในสงัคมสมยัใหม่ซึง่มปัีจจยัเสีย่งสขุภาพอยูร่ายล้อม
ชีวิต ทั้งจากสื่อโฆษณา ค่านิยมในสังคม และสินค้าในชุมชน 
ดงันัน้ การสร้างมาตรการสุขภาพในกลุม่เดก็จงึเป็นการท�างาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้นน�้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย 
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

4.	 เสริมศักยภาพการสื่อสารเพ่ือการจัดการโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า “การสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ” 
ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย การสื่อสารที่มี
คุณภาพ การสร้างความไว้วางใจ และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ในการสื่อสาร ท�าให้กลุ่มเสี่ยงหลายรายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จนไม่ต้องใช้ยาในการรักษา ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือใน
กระบวนการรักษาที่ดี จึงควรพัฒนา “การสื่อสารรณรงค์การ
จดัการโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั” ท่ีช่วยเสรมิพลงัให้ผูค้นสามารถปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ของตนเอง และช่วยเสริมพลัง
การท�างานของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในการจัดการโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง

5.	 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	 ภาคี
สขุภาพทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพชมุชนท่ีด่านหน้า 
คือ อสม. แต่พบว่าการท�างานของ อสม.ส่วนใหญ่ยังติดอยู่ใน
รูปแบบการปฏิบัติงานตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ดังนั้น การเสริมพลังคนกลุ ่มนี้ให้มีความคิดวิเคราะห์และ
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สามารถตัง้โจทย์ปัญหาสขุภาพของชมุชนของตนเองได้ จะช่วย
สนับสนุนให้งานการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีพ้ืนที่เป็นฐาน
และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง  

6.	ส่งเสรมิการวจัิยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม ควร
มีการฝึกฝนทักษะการวิจัยอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องใน 
เจ ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข ่ายให้สามารถใช ้
กระบวนการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรงัและสามารถถอดบทเรยีนการท�างานให้กลายเป็นความรู้
ใหม่ได้ 

4.  
บทสรุป

การจดัการโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัในปัจจบุนันัน้ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขต้องด�าเนินการในบริบทที่ซับซ้อน ปัจจัยเสี่ยง 
ท่ีท้าทาย และต้องอาศัยเวลาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง  
สิ่งส�าคัญที่จะพาไปสู่เป้าหมาย คือ ความมุ่งมั่นในภารกิจการ
ร่วมสร้างความมัน่คงทางสขุภาพ และความเชือ่มัน่ในศกัยภาพ
ความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน ตัวอย่างการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ 4 พื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 12 นี้ เป็น 
ดงัแสงสว่างทีแ่สดงให้เห็นว่าการด�าเนนิการจัดการโรคไม่ตดิต่อ
เร้ือรังตามหลักคิดและแนวทางดังกล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้น 
ได้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ในการแปลงหลักการและตัวอย่าง 
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จากต้นแบบไปสู่การปฏิบัติน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยต้นทุนและ 
การสนับสนุนต่างๆ เพื่อเป็นแรงขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคน เครือข่ายความร่วมมือ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความรู ้ความ
สามารถในการด�าเนินงาน ซ่ึงนอกจากการสนับสนุนให ้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดูแล
รักษาโรคแล้ว ยังต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย 
มีทักษะความช�านาญในปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในพืน้ที ่เพือ่ให้สามารถสร้างความเปลีย่นแปลงในระดบับคุคล
และร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะได้ 

หากมีความเชื่อมั่นและศรัทธาอันแรงกล้า และมุ่งมั่น
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเสริมพลังประชาชนในการจัดการ
สุขภาพตนเองและชุมชน จุดหมายปลายทางในการสร้างสุข
ภาวะในสังคมก็คงอยู่ไม่ไกลเกินไป  
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แสงนำทางเลือนลางลิบลิบ ปลุกความหวังโหมพลังลุกโชน
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