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คำานำา

	 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารนำาเข้าสำาหรับงานสร้างสุขภาคใต้ 

คร้ังที่	 11	 ประจำาปี	 2562	 “สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัดเพื่อภาคใต้ 

แห่งความสุข”	 ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์	 ประกอบด้วย	 

3	 ประเด็นย่อย	 ได้แก่	 1)	 สานพลังภาคีเครือข่ายพัฒนาความรอบรู้

ด้านสุขภาพแม่	 เด็กและเยาวชน	 เพื่อความมั่นคงของมนุษย์สู่ภาคใต้

แห่งความสุข	2)	สานพลังผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้	และ	3)	สานพลัง

ก้าวขา้มขดีจำากัด	การจดัการปจัจยัเสีย่งสขุภาพบนพืน้ฐานปจัจยักำาหนด

สุขภาพ	 มีเป้าหมายเพื่อขับเคล่ือนกระบวนการสานพลังของเครือข่าย

สขุภาวะใหเ้กิดขอ้เสนอเชิงนโยบายทีส่อดคล้องกับคนในพืน้ที	่และเสนอ

ขอ้เสนอเชิงนโยบายกับหนว่ยงาน/องค์กรทีเ่ก่ียวขอ้งในการรับขอ้เสนอ

ไปสานต่อและปฏิบัติให้เกิดขึ้นในพื้นที่จริง	โดยมีเนื้อหาที่สำาคัญ	คือ

	 1)	สถานการณ์ความมั่นคงทางมนุษย์ในประเด็น	เด็กเยาวชน	

ผู้สูงอายุในภาคใต้	และการจัดการปัจจัยเสี่ยง	เหล้า	บุหรี่	สารเสพติด	

ในพื้นที่ภาคใต้	 รวมทั้งการทบทวนการขับเคล่ือนข้อเสนอจากงาน 

สร้างสุขเมื่อปี	2561	ในประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์

	 2)	ชุดความรู้และนวัตกรรมที่ เ กิดขึ้นจากการขับเคล่ือน 

ดำาเนินงาน

	 3)	รูปธรรมพื้นที่ต้นแบบจากการดำาเนินงาน

	 4)	ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ เกิดขึ้นในประเด็นความมั่นคง 

ทางมนุษย์ในปี	2562

	 5)	การก้าวข้ามขีดจำากัดในการดำาเนินงาน

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการความรู้ในงานสร้างสุขภาคใต้ 

จะมีส่วนช่วยในการสานพลังภาคีเครือข่าย	 ที่เก่ียวข้องเพื่อยกระดับ 

การขับเคล่ือนประเด็นวิกฤตสุขภาวะภาคใต้ทั้งในเชิงพื้นที่และ 

เชิงนโยบายและนำาไปสู่	สุขภาวะของคนใต้ได้ในอนาคต

คณะผู้จัดทำา
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สานพลังภาคีเครือข่าย…

พัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพของแม่
เด็ก และเยาวชน

เพื่อความมั่นคงของมนุษย์
สู่ภาคใต้แห่งความสุข

เขียนโดย
ผศ.ดร.จุฑารัตน์	สถิรปัญญา

ผศ.ดร.นัยนา	หนูนิล

บุญเรือง	ขาวนวล

สารบัญ
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1.	ความสำาคัญ	สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหา

2.	ชุดความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะแม่	

	 เด็ก	และเยาวชนของภาคใต้

3.	รูปธรรมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะแม่	เด็กและเยาวชน

4.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาวะแม่

	 เด็กและเยาวชน

5.	การก้าวข้ามขีดข้อจำากัดในการจัดการเพื่อพัฒนาสุขภาวะแม่	 

	 เด็กและเยาวชน
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1. ความสำาคัญ สถานการณแ์ละแนวโนม้ของปัญหา
 

	 อนามัยเจริญพันธ์ุ	 การตั้งครรภ์	 และการคลอดบุตรอย่าง

ปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสตรี	 ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความ

สำาคัญ	 การตายของมารดาเป็นตัวบ่งช้ีการเข้าถึงและคุณภาพของ 

ระบบบริการสุขภาพ	ข้อมูลอัตราส่วนการตายมารดาและแนวโน้มบ่งชี้

ปัจจัยเสี่ยงการตั้งครรภ์	 การคลอด	 สุขภาพโดยรวม	 และปัจจัยสังคม 

ที่กำาหนดสุขภาพของสตรี	 การลดอัตราส่วนการตายของมารดาเป็น 

เป้าหมายสำาคัญของทุกประเทศ

	 ต้ังแต่ปี	 1990	 การตายของมารดาทั่วโลกลดลงร้อยละ	 45	 

ในปี	2013(1)	มากกว่า	1	ใน	4	มารดาตายจากสาเหตุทางอ้อม	คือ 

โรคทางอายุรกรรมที่เป็นอยู่ก่อน	เช่น	เบาหวาน	เอดส์	โรคอ้วน	ซึ่งมี

สัดส่วนเท่ากับการตายจากสาเหตุโดยตรง	 คือระหว่างต้ังครรภ์และ 

คลอดบตุรจากการตกเลือด(2)	ป	ี2544-2548	มารดาไทยตายจากสาเหตุ

ทางอ้อมสูงขึ้น	ปี	 2544	และ	2548	พบ	 ร้อยละ	12.8	 และ	23.9	 

ตามลำาดับ(3,4)	ปี	2556	พบอัตราส่วนมารดาตาย	31.2	ต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน	ตายทางตรงร้อยละ	56.6	ทางอ้อมร้อยละ	43.4(5,6))	(สาเหตุ

การตายทางอ้อม	 เกิดจากมารดาเป็นโรคก่อนการต้ังครรภ์หรือปัญหา

โรคที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่เก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์	 ได้แก่	 อุบัติเหตุ	 

เกิดโดยบังเอิญ	หรือแม่ตายที่ไม่ได้เกิดจากสูติกรรม(7))

 1.1 สถานการณ์การตายของมารดาไทย
	 การตายของมารดาไทย	 ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง	 การคาด

ประมาณขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ในปี	 2558	 อัตราส่วน 

มารดาตาย	 20	 ต่อแสนการเกิดมีชีพ	 บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 (SDGs)	 ที่กำาหนดให้ต่ำากว่า	 70	 ต่อการเกิดมีชีพแสน 

ในปี	 2573	 การเฝ้าระวังการตายมารดา	 ปี	 2560	 กรมอนามัย 

พบอัตราส่วน	 17.75	 แต่พื้นที่ เฉพาะ	 เช่น	 ชายแดนภาคใต้	 

กลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูง	มีอัตราส่วนสูงกว่าภูมิภาคอื่น(8)

	 ปี	2561	ประเทศไทยมีมารดาเสียชีวิต	109	ราย	เขตสุขภาพ

ที่	12	สูงสุด	21	ราย	(อัตรา	35.01)	ร้อยละ	65	เสียชีวิตจากสาเหตุ

ทางตรง	 ร้อยละ	 33	 จากสาเหตุทางอ้อม	 สาเหตุการตายหลัก 

ได้แก่	 การตกเลือด	 ความดันโลหิตสูง	 ปี	 2562	 (ต.ค.61-มี.ค.62) 

มีมารดาตาย	17	ราย	คิดเป็นอัตรา	78.13	ต่อแสนการเกิดมีชีพ(9)

 1.2 สถานการณ์เด็กปฐมวัย
	 เดก็ปฐมวยัในขวบปแีรก	เปน็ช่วงพฒันาการสำาคญัทีส่ดุในชีวติ	

ทั้งทางสมอง	ภาษา	สังคม	อารมณ์	และการเคลื่อนไหว	เป็นช่วงสร้าง

รากฐานสำาหรับการเติบโตและการเรียนรู้	 การพัฒนาและการลงทุน 

ในเด็กปฐมวัย	 จึงเป็นสิ่งสำาคัญอันดับต้นๆ	 ของทุกครอบครัวและ

ประเทศ	เพราะเป็นโอกาสทองครั้งเดียวในชีวิตเด็ก	

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย	 คือ	 ทำาให้เด็กทุกคน 

มีสุขภาพดี	 และมีสติปัญญา	 ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	อิทธิพลของสื่อและวัฒนธรรมต่างชาติ	
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การใช้ชีวิตของเด็กไทยสะดวกสบายมากขึ้น	 ติดวัยกระแสบริโภคนิยม	

ส่งผลทำาให้วิถีชีวิตเด็กไทยเปล่ียนไป	 ใช้ชีวิตอยู่บนฐานความเสี่ยง 

ต่อสุขภาพ	 เช่น	 นิยมบริโภค	 ขนมกรุบกรอบ	 น้ำาอัดลม	 ติดเกมส์	 

ขาดการออกกำาลังกาย	 มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง	 สอดคล้องกับการ

ทำาเวทปีระชาคมสถานการณ์ปญัหาเดก็และเยาวชนภาคใต้	(2561)	และ

งานวิจัยของ	Mhaske,	Khismatrao,	Kevin,	Pandve	&	Kundap(10)

ในเด็ก	5-10	ปี	พบว่ายิ่งเด็กอายุมากขึ้นจะมีพฤติกรรมอนามัยลดลง	

แนวโน้มภาวะน้ำาหนักเกินจนถึงเป็นโรคอ้วน	 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น	 

ผลสำารวจเด็กวัยเรียนภาคใต้	 ปี	 2561	 เด็กสูงดีสมส่วนต่ำากว่าเกณฑ์	

(66%)	ทั้งเขต	11	(63.3%)	และเขต	12	(62.4%)	

	 กรมสุขภาพจิต(11)	พบว่าเด็กวัยเรียนทั้งประเทศมีไอคิวต่ำากว่า

ระดับมาตรฐานสากลเฉล่ียอยู่ที่	 98.59	 ร้อยละ	 48.5	 มีไอคิวอยู่ใน

เกณฑ์ต่ำากว่า	100	ภาคใต้ไอคิวต่ำากว่าภาคอื่นเฉลี่ย 96.85 รองจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไอคิวเฉลี่ย 95.99 ปี	2562	ข้อมูลเขต	12	
พบว่า	เด็กอายุ	0-5	ปี	ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ร้อยละ	92.79	

เด็กอายุ	9,	18,	30	และ	42	เดือน	พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า	ร้อยละ	

28.07	และไดรั้บการประเมนิพฒันาการซ้ำาภายใน	30	วนั	ร้อยละ	92.49	

เด็ก	เตี้ย	อ้วน	และผอม	เพิ่มขึ้น	เด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่	12	ร้อยละ	

83.46	สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	58.36	เตี้ย	ร้อยละ	16.09	ผอม	ร้อยละ	

6.87	อ้วน	

 สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 องค์การยูนิเซฟระบุว่า  เกิด
จากภาวะทุพโภชนาการ	 เด็กที่เตี้ย	และค่อนข้างเตี้ย	มีค่าเฉลี่ยระดับ

พฒันาการ/เชาวนปั์ญญาต่ำากวา่เดก็ทีม่สีว่นสงูตามเกณฑ์(12)	เดก็แคระ

แกร็นรุนแรงใน	 2	 ปีแรกจะมีไอคิวที่อายุ	 8-10	 ปี	 ต่ำากว่าเด็กที่ 

ความสงูปกต	ิ3-10	จดุ	เดก็ทีไ่ดอ้าหารทีม่พีลังงานและโปรตีนสงูตัง้แต่

แรกเกิดถึง	 2	 ปี	 มีไอคิวสูงกว่ากลุ่มที่ได้อาหารพลังงานต่ำาและไม่มี

โปรตีน(13)	สำานกังานสถติแิหง่ชาตพิบวา่	อัตราการอ่านหนงัสอืของเดก็	

6-24	ปี	เด็กภาคใต้มีอัตราการอ่านหนังสือต่ำาสุด(14) 

 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
	 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่	 12	มีเป้าหมายให้คนไทย 

มคีวามรอบรู้ดา้นสขุภาพระดบัดมีากเพิม่ขึน้ร้อยละ	25	ภายในป	ี2564	

กรมอนามัยดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก	 ให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ

ควบคู่กับการศึกษา	 มุ่งเป้าให้เด็กไทยเป็นเด็กดี	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 การพัฒนาศักยภาพ 

คนตลอดช่วงชีวิต	 ช่วงวัยเรียน	 วัยรุ่น	 มีการขับเคล่ือนงานโรงเรียน 
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ส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางองค์การอนามัยโลก	 โรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพมีการยกระดับให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(15) 

	 กองสุขศึกษา	 (2558)	 ประเมินความรอบรู้และพฤติกรรม

สุขภาพของเด็กและเยาวชน	 (7-14	 ปี)	 ใน	 12	 เขตสุขภาพ	 พบว่า	 

เด็กและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพอใช้	 (ร้อยละ	 59.9)	

และระดับดีมาก	 (ร้อยละ	 36.9)	 พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 

แห่งชาติ	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก	 (ร้อยละ	 45.1)	 รองลงมา	 คือ

ระดับพอใช้	(ร้อยละ	36.7)	ส่วนน้อยที่ระดับไม่ดี	(ร้อยละ	18.20)	(16)

	 กรมอนามัย	กำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชน	

โดยมเีปา้ประสงคใ์ห	้“เดก็และเยาวชนเจริญเตบิโตเตม็ศกัยภาพและ
มีทักษะสุขภาพ”	 ตัวชี้วัดคือ	 มีพฤติกรรมสุขภาพ	 ร้อยละ	 30	 สูงดี
สมส่วน	ร้อยละ	68	เด็ก	12	ปี	ไม่มีฟันผุ	ร้อยละ	55	ส่วนสูงเฉลี่ย	

ชาย	 154	 หญิง	 155	 เซนติเมตร	 เป้าหมายขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้

ด้านสุขภาพ	 300	 แห่งทั่วประเทศ	 มุ่งให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ 

ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น	

	 งานสร้างสุขภาคใต้	ครั้งที่	10	ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์	

“การพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนคนใต้”	 มีความสำาคัญ 

อยา่งยิง่	เดก็วนันีจ้ะเป็นกำาลังของการพฒันาสอดคล้องกับนโยบายชาติ

ที่ต้องพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนให้สามารถ 

พึ่งตนเอง	 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไปสู่สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน	 

ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน	 ทุกระดับ	 โดยบูรณาการสอดรับ 

และไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนภาคใต้ 

ฉลาดและมีสุขภาพที่ดี

ทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10 ปี 2561
	 ปี	 2561	 ภาคใต้ขับเคล่ือนงานประเด็นเด็ก	 เยาวชน	 และ

ครอบครัว	ร่วมกับภาค	ีโดยเช่ือมประสานการทำางานของภาคเีครือขา่ย	

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	 ผ่านกระบวนการทำางาน	 

งานสร้างสุขภาคใต้ได้ถอดบทเรียนและสังเคราะห์	 การขับเคล่ือนงาน

พื้นที่เครือข่ายพัทลุงยิ้ม	ผ่านการเป็นเมืองสร้างสรรค์	สู่ชุมชน	3	ดี 
วิถีสุข	 คือ	 สื่อดี	 พื้นที่ดี	 และภูมิดีสู่พื้นที่สร้างสรรค์	 มีการเช่ือมโยง 

กับภาคีเครือข่าย	 เช่น	 กลุ่มสตรี	 กลุ่มสวนผักคนเมือง	 ร่วมหนุน 

เสริม	ขยายต่อระดับจังหวัด	และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง	“เด็กสร้างแรง
บันดาลใจ ผู้ใหญ่ร่วมหนุนเสริมกิจกรรม”	 นำาไปสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายการขบัเคล่ือนงานระดบัภาคใต้	โดยการรวมพลังภาคประชาชน	

ภาควิชาการ	 และภาคนโยบายให้เกิด	 “หัวใจเดียวกัน”	 ผ่านกลไก 
ของงานวิชาการ	 ฐานข้อมูล	 และตัวเชื่อมสานพลังเพื่อร่วมขับเคลื่อน

สุขภาวะของเด็กและเยาวชนภาคใต้	ซึ่งมีข้อเสนอดังนี้
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	 1.	ข้อเสนอการขับเคล่ือนงานในระดับภาคใต้	 สู่รูปธรรมของ

พื้นที่

	 	 1.1	 เสนอให้	 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 จัดตั้งให้เกิดกลไก 

ผู้ประสานในระดับภาคเพื่อเช่ือมและทำางานร่วมกันเป็นเครือข่ายหรือ

ขบวนเด็กและเยาวชนของภาคใต้	

	 	 1.2	 เสนอให	้ สถาบันวิชาการเข้ามามีบทบาทในการหนุน

เสริมวิชาการและเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน

	 	 1.3	 เสนอให้	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านเด็กในพื้นที่สร้าง

ความเขา้ใจและความร่วมมอืกับหนว่ยงานทีท่ำางานเดก็และเยาวชนเพือ่

ให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน	

	 	 1.4	 เสนอให	้สสส.	1)	มกีารสนบัสนนุการจดัทำาฐานขอ้มลู

เด็กและเยาวชน	เพื่อให้เกิดการเชือ่มโยงการบูรณาการหรอืทำางานรว่ม

กัน	สู่การก้าวข้าม	คน	งาน	ประเด็น	และเครือข่าย	และสามารถ	ใช้ได้

จริง	 2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมในระดับพื้นที่เพื่อการ 

ขยายผลการทำางานด้านเด็กและเยาวชน	 3)ส่งเสริมให้เกิดกลไก

สนับสนุนการทำางานด้านเด็ก	เยาวชน	ตั้งแต่ระดับพื้นที่ชุมชน	จังหวัด	

และภาค

	 	 1.5	 เสนอให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข	 สปสช.	

สสส.	สช.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	ควรใช้พลังของนักสื่อสาร

เข้ามาเป็นกลไกในการสื่อสารเพื่อ	 “สื่อ”	 เด็กและเยาวชนในการขับ

เคล่ือนงาน	 “นักสื่อสารสร้างสรรค์”	 สร้างการมีส่วนร่วม	 ให้เกิดพลัง

ภายในของเด็กและเยาวชน

	 2.	ข้อเสนอต่อหน่วยงานและองค์กร

	 	 2.1	 เสนอให้	 สช.ควรมีวาระสมัชชาเด็กและเยาวชนใน 

ภาคใต้	ว่าด้วยสุขภาวะที่ยั่งยืน
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2. ชดุความรู้และนวตักรรมการพฒันาสขุภาวะแม ่
 เด็ก และเยาวชนของภาคใต้

การพัฒนาสุขภาวะแม่และเด็ก
	 สถานการณ์มารดาตายในเขตบริการสุขภาพที่	 12	 ทำาให้ 
แตล่ะจงัหวดัหามาตรการดำาเนนิการลดอัตราตายมารดา	ป	ี2558-2560	
อัตราตายมารดาจังหวัดสงขลา	 51.9,	 19.9	 และ	 27.0	 ปี	 2561	 
มีมารดาตาย	 4	 ราย	 (25.84	 ต่อแสนการเกิดมีชีพ	 ซึ่งสูงเกินเกณฑ ์
ที่กำาหนดไม่เกิน	 20)	 สาเหตุการตาย	 พบว่า	 3	 ราย	 เป็นสาเหตุ 
ทางตรงจากครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง	 และตกเลือดหลังคลอดอย่าง
รุนแรงติดเชื้อจากแท้ง	สาเหตุทางอ้อม	1	ราย	จากภาวะไตวาย	ในปี	
2562	 (ตค.61-มค.62)	 ยังไม่มีมารดาตาย	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ในช่วงเวลาเดียวกัน	
	 จากสาเหตุการตายมารดาในป	ี2561	คณะกรรมการพฒันางาน
อนามัยแม่และเด็ก	(Board	of	Maternal	and	Child	Health	:	MCH	
Board)	ทบทวนแนวปฏิบติัในการดแูลปอ้งกันภาวะตกเลือดหลังคลอด	
ต้ังแต่ระยะต้ังครรภ์จนถึงระยะคลอด	 เตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จำาเป็น	
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือฉกุเฉนิ	ช่วยฟืน้คนืชีพในหอ้งคลอด	
วางระบบการให้บริการเว้นระยะมีบุตร	 คุมกำาเนิดก่ึงถาวรและถาวร 
ในหญิงวัยเจริญพันธ์ุที่มีโรคประจำาตัวหรือหญิงต้ังครรภ์ที่มีประวัติ 
เสี่ยงสูง	ปี	2562	นำาร่องพื้นที่ที่มีมารดาตายสูง	(จะนะ	เทพา	นาทวี	
สะบ้าย้อย)	 ใช้งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่

	 	 2.2	 เสนอให้	 สปสช.	 1)	 มีนโยบายการใช้งบประมาณ 

ทอ้งถิน่เพือ่พฒันาสขุภาวะเดก็ปฐมวยัดว้ยนทิาน	หนงัสอื	และสง่เสริม

การอ่าน	 2)	 มีแนวปฏิบัติให้เกิดการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและ

ศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมรวมไปถึง

ครอบครัว	เช่น	สวัสดิการหนังสือ	เพื่อเด็กแรกเกิด-3	ปี	

	 	 2.3	 เสนอให้	 กระทรวงสาธารณสุข	 สปสช.	 สช.	 สสส.	 

1)	 ส่งเสริมและสร้างพื้นที่ให้หน่วยงานเด็กและเยาวชนมีบทบาทและ 

มีส่วนร่วมในการทำางานทางสังคม	 2)	 สนับสนุนให้เกิดประเด็นร่วม 

ในการขบัเคล่ือนดา้นเดก็และเยาวชนทีม่มีาตรฐานร่วมกัน	3)	สนบัสนนุ 

การทำางานของเด็กและเยาวชน	 กลุ่มคนทำางานด้านเด็กและเยาวชน	

อย่างต่อเนื่อง	 ให้เป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กรที่เก่ียวข้องกับเด็ก 

และเยาวชน	

	 	 2.4	 เสนอให	้กองทนุสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรคส์นบัสนนุ

การสร้างเครือขา่ยของนกัสือ่สารสร้างสรรคใ์หเ้กิดพืน้ทีเ่รียนรู้	และพืน้ที่

สร้างสรรค์	และมีพื้นที่ปลอดภัย	ในรูปแบบของการเข้าถึง	เข้าใจให้กับ

เด็กและเยาวชนภาคใต้
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จาก	สปสช.	มีมาตรการเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่	ใชก้ลไก	MCH	Board	
ทกุระดบั	ทัง้ระดบัอำาเภอและจงัหวดั	ขบัเคล่ือนและพฒันา	ใช้แนวทาง
การดูแลครรภ์เสี่ยงเพื่อลดอัตราตาย	 เป็นนโยบายสำาคัญควบคู่กับ 
การดำาเนินงานพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	โดย
	 1.	ปรับคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก	 (MCH	
Board)	 โดยเพิ่มคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงมารดาและเด็ก	
ทบทวนและกำาหนดแนวทางปอ้งกันภาวะเสีย่งในหญงิตัง้ครรภแ์ละเดก็	
แนวปฏิบัติในการดูแลภาวะเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์	 พัฒนาระบบการส่งต่อ
ทางสูติกรรม	
	 2.	จัดระบบดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	มีแนวทางดูแลร่วมกัน
ต้ังแต่	รพ.สต.	จนถงึโรงพยาบาลทัว่ไป	และโรงพยาบาลศนูย	์มสีตูแิพทย์
จากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปให้คำาปรึกษา	กรณีพบหญิง
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง	 และมีภาวะฉุกเฉิน	 ให้ประสานหัวหน้ากลุ่มงานสูติ
นรีเวชกรรมโรงพยาบาลแม่ข่าย	 และรายงานให้สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทราบ	
	 3.	จดัระบบการสือ่สารระหวา่งหอ้งคลอดโรงพยาบาลชุมชนกับ
โรงพยาบาลทัว่ไป	โดยมแีพทยแ์ละพยาบาลหอ้งคลอดของโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเป็นผู้ให้คำาปรึกษา	 ใช้ไลน์กลุ่มติดต่อ 
ห้องคลอดโรงพยาบาลแม่ข่าย	กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อหัวหน้ากลุ่ม
งานสูติ-นรีเวชกรรม	 โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปได้ตลอด
เวลา
	 4.	จัดทำาสัญลักษณ์สื่อสารครรภ์เสี่ยง	เช่น	ติดสติ๊กเกอร์สีแดง
ที่สมุดฝากครรภ์	 เพื่อแจ้งเตือนให้ห้องคลอดโรงพยาบาลศูนย์	 
โรงพยาบาลทั่วไป	 ดำาเนินการจัดระบบการดูแลพิเศษหญิงต้ังครรภ์ 
ที่มีภาวะเสี่ยง	

	 5.	กำาหนดนโยบายและขอความร่วมมือให้สูติแพทย์คลินิก
เอกชน	 ดูแลหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง	 ร่วมกับระบบการดูแล 
ของโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 หญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสี่ยง
ทางอายุรกรรม	ให้มีอายุรแพทย์ร่วมดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงนั้นๆ
	 6.	จัดระบบการทำางานเชิงรุกเพื่อค้นหาขึ้นทะเบียนหญิง 
ต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง	 ให้การดูแลแบบรายกรณี	 (Case	 Manager) 
มีเจ้าของไข้ทุกระดับตั้งแต่	รพ.สต.	โรงพยาบาลศูนย์	และโรงพยาบาล
ทั่วไป	 กรณีปฏิเสธการรักษา	 หากเกินความสามารถของ	 รพ.สต.	 
ในการให้คำาปรึกษาให้ประสานทีมแม่และเด็กระดับอำาเภอ	 หากยัง 
ไม่สามารถดำาเนินการได้	 ให้ประสานมายังหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ	
สสจ.สงขลา	เพือ่จดัหาทมีในการใหค้ำาปรึกษา	และวางระบบในการดแูล
หญิงตั้งครรภ์รายนั้น
	 7.	จัดทำาแนวทางเวชปฏิบัติของโรค	 (Clinical	 Practice	
Guideline:	CPG)	ในการดแูลภาวะครรภเ์สีย่งสงู	ไดแ้ก่	ภาวะตกเลือด
หลังคลอด	 โรคหัวใจ	 การคลอดระยะที่สองยาวนาน	 (Prolong	 2nd 
Stage)	 การยุติการต้ังครรภ์แบบปลอดภัย	 (Safe	 Abortion)	 และ 
การคลอดก่อนกำาหนด	(Preterm)	
	 8.	จัดประชุมเหตุการณ์ที่เกือบเกิดความเสี่ยง	 (Conference	
Near	 Miss	 Case)	 ของครรภ์เสี่ยงสูง	 โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย 
เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และแนวปฏิบัติในการดูแลครรภ์เสี่ยงสูง	
	 9.	หญิงต้ังครรภ์เสี่ยงทุกราย	 มีการนำาเสนอแนวทางการดูแล
ร่วมกันภายในอำาเภอ	ในการประชุม	MCH	Board	และใหแ้ตล่ะอำาเภอ
คดัเลือกรายทีน่า่สนใจ	/	มคีวามเสีย่งสงู	นำาเสนอในการประชุมตดิตาม
ระดับจังหวัด	 เร่งรัดให้ทุกอำาเภอปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทาง 
การดูแลครรภ์เสี่ยง	 และดำาเนินการดูแลครรภ์เสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
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เยี่ยมบ้านติดตามหญิงต้ังครรภ์	 พัฒนาสถานบริการให้ผ่านตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	 กำากับติดตามการดำาเนินงานโดย 
คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำาเภอ	
	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	 ได้วิเคราะห์การตาย 
ของมารดาทกุราย	โดยคณะอนกุรรมการวิเคราะหก์ารตายมารดาจงัหวดั
สงขลา	เพื่อหาข้อสรุปสาเหตุการตาย	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสพัฒนา	และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา	 ทำาให้เกิดมาตรการในการดูแลหญิงต้ังครรภ์
เพื่อลดการเสียชีวิต	 เช่น	 การจัดทำาแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อดูแลหญิง 
ตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเสีย่งตอ่การตกเลือดหลังคลอด	การคลอดก่อนกำาหนด	
จัดทำาคำาสั่ง	 ระเบียบ	 (Standing	 Order)	 จัดระบบบริการช่วยเหลือ 
ในกรณีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนและซักซ้อม
สถานการณ์จริงในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน	ณ	ห้องคลอด	
	 มาตรการสำาคัญในปี	 2562	 คือ	 การลดการคลอดก่อน 
กำาหนด	 ดำาเนินร่วมกับโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก 
ในพระอุปถมัภฯ์	สือ่สารสาธารณะ	และสร้างการรับรู้ในการดแูลสขุภาพ
อนามัยแม่และเด็กผ่านโรงเรียนพ่อแม่	 อสม.	 ครอบครัว	 ผู้นำาชุมชน	
การใช้กลไก	พชอ.	มาขบัเคล่ือนการดำาเนนิงาน	มุง่เนน้ใหห้ญงิตัง้ครรภ์
และครอบครัว	 สามารถดูแลตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนการ 
ตั้งครรภ์	การดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์	และการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง	
	 ผลการจัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กพบว่า	
ในปี	 2561	 โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	
ปี	 2562	 ไม่มีโรงพยาบาลที่ครบกำาหนดประเมินงานบริการฝากครรภ์
คุณภาพ	

การพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน
	 จากการถอดบทเรียนพบว่า	 มีภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรอบรู้และร่วมพัฒนาสุขภาวะ	
มารดา	 เด็ก	 และเยาวชนภาคใต้	 ครอบคลุมทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน 
ภาคท้องถิ่น	 ภาคท้องที่	 และภาคประชาสังคม	 ทั้งระดับเขต	 จังหวัด	
อำาเภอ	ตำาบล	และชุมชน	ดังนี้
 1. ระดับเขต :	มีองค์กรที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	สปสช.	สช.	สสส.	
และศูนย์อนามัย	11,	12	ดังนี้
  สปสช.	ผ่านกลไกของ	คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำาบล 
เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กทุกกลุ่มวัย	 ผ่านองค์กรในพื้นที่	 เช่น	 รพ.สต.	
โรงเรียน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และชุมชน	 การขับเคล่ือนนโยบาย 
ด้านเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของเด็กและเยาวชน
  สช.	 ผ่านกลไก	 คณะกรรมการ กขป. เขต 11-12  
ใหค้วามสำาคญักับสขุภาวะของเดก็	เยาวชน	และครอบครัว	มกีารจดัตัง้
คณะกรรมการประเด็นเด็กและเยาวชนของทั้งสองเขต	
  สสส.	 ผ่านกลไก	 Node	 ในภาคใต้ส่งเสริมและสนับสนุน 
งบประมาณชุมชน	โครงการชมุชนน่าอยู ่รวมทัง้	ตำาบลจัดการตนเอง 
และสำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่าน
สถาบันวิชาการเพื่อขยายผลการทำางานด้านเด็กและเยาวชน	อย่างไร
ก็ตามยังขาดฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายคนทำางานด้านเด็กและเยาวชน 
ภาคใต้	เพื่อให้เกิดการบูรณาการสู่การก้าวข้าม	คน	งาน	ประเด็น	และ
เครือข่าย
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  สมาคมส่ือชุมชนภาคใต้ มีนักสื่อสารเข้ามาเป็นกลไก 
ในการสื่อสารเพื่อ	 “สื่อ”	 เด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนงาน	 “นัก
ส่ือสารสร้างสรรค์” ผ่านกองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายของนักสื่อสารสร้างสรรค์ให้เกิดพื้นที่ 
เรียนรู้	 พื้นที่สร้างสรรค์	 พื้นที่ปลอดภัย	 ในรูปแบบของการเข้าถึง	 
เข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนภาคใต้
  ศูนย์อนามัยที่ 11	มีศักยภาพ	มีนโยบายหนุนเสริมพัฒนา
และขยายเครือข่ายโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี	มีความสุข	โดยใช้เครื่องมือ	
Happiness	School	ในปี	2561	มีโรงเรียนรอบรู้	15	แห่ง	7	จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน	มีเป้าหมายขยายผลต่ออีก	15	โรงเรียน
  ศูนย์อนามัยที่ 12	และ	สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	พัฒนา
กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร	 สำาหรับหญิงตั้งครรภ์	 (เหล็ก	
แคลเซียม	 ไอโอดีน)	 ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข	 ครูอนามัยโรงเรียน 
ครูโภชนาการ	นกัเรียนแกนนำา	และ	อาสาสมคัรสาธารณสขุ	เสริมสร้าง
ทักษะการอ่านฉลาก	 ขยายผลสู่ชุมชน	 ศูนย์อนามัยที่	 12	 และ
สาธารณสุขจังหวัดยะลา	ขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์	1,000	วันแรก
ของชีวิต	 สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพพ่อแม่	 ให้บุตรได้รับการดูแล
ตั้งแต่ก่อนต้ังครรภ์	 คลอด	 หลังคลอด	 ลดปัญหา	 “แม่มีภาวะเสี่ยง 
และลูกสุขภาพไม่ดี”	 ใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำาเภอ	(พชอ.)	
 2. ระดับจังหวัด :	ประกอบด้วย	1) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับจังหวัด	 ประกอบด้วย	 สสจ.	 ฝ่าย 
ส่งเสริมสุขภาพและงานวัยเรียน	 เขตพื้นที่การศึกษาของสำานักงาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยมี	 3	 จังหวัดที่ได้ถอดบทเรียน	 คือ 
สรุาษฏร์ธาน	ีชุมพร	และพงังา	สสจ.	มนีโยบายขบัเคล่ือนโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น	 จังหวัดปัตตานีขับเคล่ือนในระดับจังหวัดภายใต้ 

วิสัยทัศน์	ปัตตานี	สมาร์ทคิดส์	(Pattani	Smart	Kids:	PSK)	เพื่อให้
เดก็ปตัตานมีกีารเจริญเติบโตสมสว่น	พฒันาการสมวยั	ไดรั้บวคัซีนครบ	
และฟันไม่ผุ	 2) ภาคีภาคประชาสังคม	 เช่น	 สมัชชาสุขภาพจังหวัด	 
มทีกุจงัหวัดภาคใต้	ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ	หรือธรรมนญูสขุภาพ	
จังหวัดส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญประเด็นเด็กและเยาวชน	 เช่น	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะป้องกันปัจจัยเสี่ยงของ
เด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียน	 สมาคมสื่อชุมชนร่วมขับเคล่ือนแก้
ปัญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชน	 อบรมให้เด็กรู้เท่าทันสื่อในยุค
ปัจจุบัน
 3. ระดับอำาเภอ : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(พชอ.) ประกอบด้วย	 ภาคีเครือข่ายในอำาเภอ	 เช่น	 พชอ.เคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ขับเคลื่อนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็ก
และเยาวชน	ภายใต้โครงการ	“ชวนคุยทั้งอำาเภอ เพื่อน้องคนเดียว” 
โดยมีโรงเรียนเยาวเรศเป็นโรงเรียนต้นแบบของอีก	32	แห่ง	
 4. ระดับตำาบล : ประกอบด้วย	 รพ.สต.	 โรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพที่ประสบความสำาเร็จ	จะมีเจ้าหน้าที่	 รพ.สต.หนุนเสริม	อบต.
เป็นหน่วยงานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อบต. 
มโีครงการพฒันาศกัยภาพครู	ผู้ดแูลเดก็เช่ือมสูค่รอบครัวเดก็	สนบัสนนุ
งบประมาณให้	 สภาเด็กและเยาวชนของตำาบลได้มีพื้นที่สร้างสรรค์	
เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นผู้นำา
 เครือขา่ยเยาวชนจากองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินและชมุชน
ในรูปแบบสภานักเรียน สภาเด็กและเยาวชน และองค์กรเยาวชน
ในชุมชนระดับตำาบล	10	แห่ง	 ในภาคใต้	 (อบต.ยางค้อม	 เทศบาล 
กะทูน	 กลุ่มเยาวชนตำาบลบางขัน	 จ.นครศรีธรรมราช	 อบต.พนมวังก์	
เทศบาลตำาบลชุมพล	เครือข่ายเด็กบ้านควนดินแดง	กลุ่มสภานักเรียน	
รร.ปากพะยูนพิทยาคาร	 จ.พัทลุง	 เทศบาลตำาบลท่าประดู่	 จ.สงขลา	
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เทศบาลตำาบลมะรือโบตก	 จ.นราธิวาส	 และเยาวชนบ้านเกาะบุโหลน
ดอน	 จังหวัดสตูล)	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะทางกาย	 
และสขุภาพจติของตนเอง	เพือ่คน้หาและดำาเนนิการแก้ปญัหาสขุภาวะ
ชุมชน	 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว (สำานัก 4 สสส.)	 มีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์สนับสนุนด้านวิชาการ
 5. ระดับชุมชน :	 โรงเรียนมีนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ทุกคน	 เกิดการเช่ือมประสานระหว่างโรงเรียน	 บ้าน	 และชุมชนเป็น 
คณะกรรมการสถานศึกษา	 หนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กทั้งในและ 
นอกโรงเรียน	 จัดการสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
เด็กและเยาวชน	ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ให้เด็ก
รักษ์บ้านเกิด	จากการสนับสนุนงบประมาณของ	สสส. ผ่านโครงการ 
ชุมชนน่าอยู่
	 ผู้นำาศาสนา	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เป็นกลุ่มสำาคัญที่ร่วมพัฒนาและ 
แก้ปัญหาสุขภาพสำาคัญที่ผ่านมา	ใน	3	จังหวัดชายแดนใต้	โดยเฉพาะ
กรณีโรคหัด	 เนื่องจากการไม่รับวัคซีน	 การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในการรับวัคซีน	 ท่ามกลางความคลางแคลงใจ	 สับสน	 หรือเข้าใจว่า	
“วัคซีนไม่ฮาลาล”	 เป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนา	 กลไกระดับพื้นที่ 
ในหมูบ่า้นและชุมชน	ทำาใหบ้คุลากรสาธารณสขุของภาครัฐ	ตอ้งดำาเนนิ
การแก้ปัญหาในรูปแบบการสานพลังภาคีเครือข่าย	 ทั้งระดับอำาเภอ 
โดยการหาช่องทางสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 โดยมีผู้นำา
ศาสนา	เช่น	คณะกรรมการกลางอิสลามของจงัหวดั	แพทยแ์ผนปจัจบุนั
ที่เป็นมุสลิม	 เวทีประชุมของผู้ใหญ่บ้าน	 ตลอดจนมาตรการทางสังคม 
ที่ทำาให้เกิดสุขภาวะกับทุกคน

3. รูปธรรมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะแม่
 เด็กและเยาวชน
 

การพัฒนาสุขภาวะแม่เด็ก
 3.1 การดูแลแม่กลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk)
   จังหวัดสงขลา
	 จังหวัดสงขลามีการจัดระบบรายงานกรณีผู้ป่วย	 โดย	 สสจ.	

กำาหนดส่งรายงานเป็นรายเดือน	 แต่หากมีมารดาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 

แบบเร่งด่วน	หรือพื้นที่ดูแลบริหารจัดการยาก	ให้รายงานผู้รับผิดชอบ

ระดับจังหวัด	 รายงานผู้บริหาร	 ดูแลร่วมกับระดับอำาเภอ	 ดูแลกรณี 

ผู้ป่วยกับพื้นที่ต้ังแต่ระยะฝากครรภ์จนถึงหลังคลอด	 ช่วยเหลือในการ 

สง่ตอ่ไปยงั	โรงพยาบาลแมข่า่ย	โดยประสานหวัหนา้กลุ่มสตูนิรีเวชกรรม

ในการรับส่งต่อและติดตาม	ลงติดตามจนถึงระดับพื้นที่	 นำาทีมจังหวัด

โดยนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา	 เยี่ยมถึงตัว 

ผู้ป่วยโดยวางแผนกับ	 รพ.สต.	 โรงพยาบาลชุมชนที่เก่ียวข้องในการ 

ลงถงึบา้นเพือ่ทำาความเขา้ใจ	จงูใจใหผู้้ปว่ยอยูใ่นระบบ	ตดิตามทกุระยะ

จน	 42	 วันหลังการสิ้นสุดการตั้งครรภ์	 ติดตามการวางแผนครอบครัว

รายเสี่ยงสูงคุมกำาเนิดด้วยการฝังยา	 ทำาหมัน	 ใส่ห่วงเท่านั้น	 

ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาแม่และเด็ก

อำาเภอ	เพือ่วางแนวทางในการดแูลไมใ่หเ้กิดเหตุการณ์อีก	พฒันา	Node	

ดูแลครรภ์เสี่ยงสูง	 จากการวิเคราะห์แม่ตายย้อนหลัง	 5	 ปี	 พบมาก 

22 23



สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

ที่โซนชบาแดง	ได้ดำาเนินโครงการร่วมกับ	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ	ณ	 อำาเภอนาทวี	 มีสูติแพทย์ช่วยดูแลในโซน	 (สะบ้าย้อย	

เทพา	 จะนะ)	 ใช้กระบวน	 การสนทนากลุ่มในการชักจูงมารดาเข้าสู่

ระบบ	(การดำาเนินงาน	3	เดือนทำาได้	80	กว่าราย)	ผลการดำาเนินงาน

ในปี	2562	ณ	ปัจจุบัน	ยังไม่พบมารดาตายในจังหวัดสงขลา

 3.2 หนทางสร้าง Smart Kids จังหวัดปัตตานี
	 4	ดัชนีสำาคัญของสุขภาพเด็ก	ได้แก่	โภชนาการ	(สูงดีสมส่วน	

>ร้อยละ	51)	พฒันาการ	(สมวัย	>ร้อยละ	85)	วคัซีน	(ความครอบคลุม

การได้รับวัคซีนในเด็ก	1-5	ปี	>ร้อยละ	90)	และทันตสุขภาพ	(เด็ก

อายุ	3	ปีปราศจากฟันผุ	>ร้อยละ	50)	สถานการณ์	ปี	2559	พบว่า

เดก็ไทยมกีารเจริญเติบโตสงูดแีละสมสว่นร้อยละ	47.0	พฒันาการสมวยั

ร้อยละ	 91.3	 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก	 1-5	 ปี	 

ร้อยละ	46.8	และเด็ก	3	ปีปราศจากฟันผุ	ร้อยละ	48.5	เขตบริการ

สุขภาพที่	 12	พบดัชนีทั้ง	 4	 ร้อยละ	44.4,	 92.2,	 44.3	และ	44.6	 

ตามลำาดับ	ในขณะที่จังหวัดปัตตานีพบร้อยละ	47.7,	92.7,	36.9	และ	

49.4	ตามลำาดับ

	 ขอ้มลูดงักล่าวแสดงว่าปตัตานยีงัพบปญัหา	3	ประเดน็ทีต่่ำากวา่

เป้าหมายคือ	 สูงดีสมส่วน	 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน	 และ

ฟันผุ	 โดยเฉพาะความครอบคลุมของวัคซีนที่ยังต่ำากว่าค่าเป้าหมาย

เกือบสามเท่า	(ทำาได้ร้อยละ	36.9	เป้าหมาย	>ร้อยละ	90)	และการ

เจริญเติบโตสูงดีสมส่วน	(ทำาได้ร้อยละ	47.7	เป้าหมาย	>ร้อยละ	51)	

ด้านทันตกรรมใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย	(ทำาได้ร้อยละ	49.4	เป้าหมาย	

>ร้อยละ	50)

	 จังหวัดได้กำาหนดนโยบาย	Smart	Kids	ให้เป็นตัวชี้วัดสำาคัญ

ในการเลื่อนขั้นให้บุคลากร	โดย	สสจ.ปัตตานี	มอบให้	สสอ.และพื้นที่

ไปดำาเนนิการ	ตำาบลรูสะมแิล	มกีารรับสง่ตอ่และทำาความเขา้ใจนโยบาย

จาก	 สสจ.โดย	 สสอ.เมืองปัตตานี	 ถ่ายทอดสู่	 รพ.สต.ติดตามการ 

ดำาเนนิงานทกุเดอืนผ่านเวทปีระชุมประจำาเดอืนกำาหนดแนวทางปฏิบติั

ที่ครอบคลุมตัวช้ีวัดเด็กสุขภาพดี	 บูรณาการตัวช้ีวัดให้บุคลกรของ	

รพ.สต.	จัดทำาแนวทางการค้นหา	คัดกรอง	ประเมิน	และติดตามเด็ก

ให้ได้รับการดูแลเพื่อให้มีโภชนาการและการเจริญเติบโตสมวัย	 ผอ. 

รพ.สต.เป็นผู้จัดการระดับตำาบล	 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการ

รวบรวมฐานขอ้มลูและบรูณาการทกุตวัช้ีวัดในการทำางาน	มกีารรายการ

ดำาเนินงาน	 Smart	 Kids	 ทุกเดือน	 ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบงานและ 

นักจัดการสุขภาพรายพื้นที่	 (Catchment	 Area	 Smart	 Kids	 

Manager	:	CA)	เพื่อติดตามความก้าวหน้าจากโปรแกรมบันทึกข้อมูล

ทุกสัปดาห์	 และทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง	 ผู้จัดการที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

รายด้าน	(4	ด้าน)	กำากับติดตามงาน	กำาหนดวาระการกำากับติดตาม

เข้าในวาระประชุมประจำาเดือน	 นักจัดการสุขภาพรายพื้นที่ในตำาบล 

รูสะมิแล	 รับผิดชอบรายพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน	 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำางาน	

รพ.สต.ทุกคน	 (ยกเว้นทันตาภิบาล)	 ทำางานร่วมกันกับผู้รับผิดชอบ 

งานหลัก	ติดตามเด็ก	ลงเยี่ยมบ้าน	จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ

ของ	 รพ.สต.	 และยังรับผิดชอบงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย	 ทำางาน 

เชิงรุกเพื่อค้นหาคัดกรองประเมินและติดตามเป็นภารกิจที่สำาคัญทั้ง 

4	 ตัวช้ีวัดหลัก	 โดยเฉพาะกรณีการไม่ได้รับวัคซีนที่เป็นปัญหาสำาคัญ

เนื่องจากความเข้าใจและการรับรู้ในประเด็น	 “วัคซีนไม่ฮาลาล” 
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การสื่อสารเชิงรุกทำาความเข้าใจกับประชาชนในทุกเวทีของชุมชน 

สร้างภาคีเครือข่ายที่สำาคัญ	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้นำาศาสนา	กลุ่มองค์กร

ต่างๆ	ในพื้นที่	โดย	ผอ.รพ.สต.ร่วมให้ข้อมูลชี้แจงในทุกเวทีทำาให้อัตรา

การรับวัคซีนสูงขึ้น

	 ผลจากการดำาเนนิงานผ่านโครงการ	ปตัตานสีมาร์ทคดิส	์(PSK)	

ปี	2559,	2560	และ	2561	พบว่าเด็ก	สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	53.8,	54.8	

และ	55.0	พัฒนาการสมวัยร้อยละ	92.5,	97.3,	98.0	ความครอบคลุม

ของการได้รับวัคซีนในเด็ก	1-5	ปี	DPT,	HBV3	ร้อยละ	85.2,	75.4,	

76.9	และ	MMR	ร้อยละ	86.9,	79.8,	79.6	และทันตสุขภาพเด็กอายุ	

3	ปีปราศจากฟันผุ	ร้อยละ	79.3,	89.7,	93.1	ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดทุกตัว	

ยกเว้นวัคซีน	ในส่วนของตำาบลรูสะมิแล	เป้าหมายเด็ก	0-5	ปี	จำานวน	

120	คน	พบว่าผ่านเกณฑ์	Smart	Kids	ทั้ง	4	ด้าน	102	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 85	 เมื่อจำาแนกตามตัวช้ีวัดทั้ง	 4	 พบว่า	 ด้านทันตสุขภาพ 

เด็กอายุ	3	ปี	ฟันไม่ผุ	100%	ร้อยละ	99.2	พัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	

95	และความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน	ร้อยละ	95.8

	 ตำาบลเนินงาม	 อำาเภอรามัน	 จังหวัดยะลา	 เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง 

ที่ประสบปัญหาการระบาดของหัด	 ข้อมูลต้ังแต่	 1	 กันยายน–20	

ธันวาคม	 2561	 อำาเภอรามันมีผู้ป่วยโรคหัด	 63	 ราย	 สถานการณ์ 

หัดในตำาบลเนินงามเกิดขึ้นเป็นเวลา	 3	 เดือน	 ผู้ป่วยหัดรายแรก 

เด็กชายอายุ	10	ปี	ผู้ปกครองไม่ยอมพาไปโรงพยาบาล	เจ้าที่	รพ.สต.

ลงไปสอบสวนโรคแล้วแนะนำาใหไ้ปรักษาทีโ่รงพยาบาล	ผู้ปกครองไมไ่ป 

แต่พาไปรักษากับหมอบ้าน	 เจ้าหน้าที่ลงไปที่บ้านสามครั้ง	 ผู้ปกครอง 

ก็ยังยืนยันด้วยคำาเดิมว่าไม่ไป	 1	 สัปดาห์ต่อมา	 มีผู้ป่วยรายที่สอง 

เป็นน้องชายของรายแรก	บ้านเดียวกัน	และตามมาอีก	4	รายที่เป็น

เพื่อนบ้าน	 มารดาก็ไม่ยอมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีก	 ข้อมูล

ความครอบคลุมของวัคซีนหัดย้อนหลัง	 5	ปี	 (2558-2562)	 รพ.สต.

เนินงาม	 MMR1	 ร้อยละ	 75.3,	 88.6,	 90.0,	 83.9	 และ	 94.2	 

ตามลำาดับ	MMR2	ร้อยละ	19.3,	93.8,	63.3,	66.7	และร้อยละ	75	

ตามลำาดับ	ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์	(ความครอบคลุมของวัคซีน	ร้อยละ	95)	

เมือ่มผู้ีปว่ยและไมไ่ดเ้ขา้รับการรักษาทนัท	ีจงึเกิดการระบาด	ผู้ปกครอง

คดิวา่เปน็ผ่ืนธรรมดาหายเองได	้หมอบา้นรักษาจะดขีึน้	ไมเ่ช่ือวา่ไขห้ดั

จะรักษาโดยแพทย์ปัจจุบันได้	

	 การจัดการกับปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่	 รพ.สต.นำาข้อมูลเด็ก

ทั้งหมดในเขต	 พบว่า	 มีทั้งเด็กที่ไปๆ	 มาๆ	 ระหว่างพื้นที่ชายแดน

มาเลเซีย	มีชื่อแต่ตัวไม่อยู่	ตัวอยู่ที่ชื่อไม่มี	เด็กตกหล่นในการแจ้งเกิด	

นำามาแยกประเภทสาเหตุที่ไม่รับวัคซีน	พบว่ามี	3	สาเหตุ	คือ	1)	ไม่มี

ใครพามา	พ่อแม่ทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ	หรือให้อยู่กับพี่ๆ	กันตามลำาพัง	

ติดตามผู้ปกครองไปทำางานที่ประเทศมาเลเซีย	บางประเภทแจ้งเกิดช้า	

บางคนอายุ	1	ปีแต่เพิ่งได้แจ้งเกิด	ประมาณ	10%	สาเหตุที่	2)	วัคซีน

ไม่ฮาลาล	วัคซีนไม่สมดุล	ประเภทนี้มีประมาณ	80%	3)	ฉีดก็ได้ไม่ฉีด

ก็ได้	ตามครั้งฉีดครั้งหนึ่งพอไม่ตามก็ไม่ฉีด	คิดว่าไม่ฉีดก็ไม่ได้เป็นอะไร	

ประเภทนี้มีประมาณ	10%	

	 “กลุ่มที่แก้ยากที่สุดคือกลุ่มที่คิดว่าวัคซีนไม่ฮาลาล	 หลังจาก

เจรจาแล้วจะมีประมาณ	 10%	 ที่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงจะเอาอะไรมาแลก 

ก็ไม่เอายืนกระต่ายขาเดียวไม่ฉีด	ไม่ให้	อย่ามายุ่ง	และบังเอิญโรคหัด

ที่เกิดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้	 ต้องใช้สรรพกำาลังทั้งตำาบลที่มีอยู่	 การนำา

ทีมของกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	อส.	 ชรบ.	 ผู้นำาศาสนา	 เจ้าหน้าที่

ปกครอง	กศน.	ทกุภาคใีนพืน้ที	่เดมิคดิวา่เนนิงามเปน็ทมีทีเ่ขม้แขง็มาก	
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แต่มาเจอกับโรคหัด	 เกือบจะหมดลมหายใจ	 การเจรจาติดตามเพื่อ 

ให้เด็กได้รับวัคซีนเป็นเรื่องยากมาก”	

	 “บ้านที่ไม่ยอม	เป็นตายอย่างไรก็ไม่ให้ฉีด	เราลองให้กำานันไป	

ไมย่อม	นายกไปไมย่อม	ผู้นำาศาสนาก็ไมย่อม	ทางทมีหมอพร้อมตลอด	

24	 ชม.	 ให้ตอบตกลงเมื่อไหร่ไปฉีดเมื่อนั้น	 ทั้งขู่ทั้งปลอบก็ไม่ได้ผล 

เก็บจนเหลือ	5	รายสุดท้าย	ถึงที่สุดนายอำาเภอใช้มาตรการทำาหนังสือ

ถึงโรงเรียน	ไม่ให้เด็กเข้าเรียนจนกว่าจะได้ฉีดวัคซีน	ก็ยังไม่ได้ผล	และ

ท้ายที่สุดต้องใช้มาตรการตัดสิทธ์ิบัตรประชารัฐ	 5	 รายสุดท้าย 
ถึงยอมฉีด”	

	 การวิเคราะห์สาเหตุของการไม่รับวัคซีนจากการถอดบทเรียน

ของ	2	ตำาบลในจังหวัดปัตตานี	และยะลา	พบว่ามีหลายสาเหตุ	ดังนี้	

	 1)	ประสบการณ์ตรงหลังจากฉีดวัคซีน	 พบว่าหลังฉีดแล้ว 

เด็กมีไข้	ทำาให้	พ่อ	ปู่	ตา	ไม่อนุญาตให้แม่นำาเด็กไปฉีดวัคซีน	

	 “ในวถิอิีสลาม	ยอ	(เขา)	ตอ้งใหพ้อ่เปน็คนอนมุตั	ิหมายถงึวา่

พ่อต้องยอม	 ผู้หญิงหรือภรรยาทำาอะไรไม่ได้	 ถ้าพ่อไม่ให้ก็คือผิด 

เขาถือตามหลักศาสนา”	แสดงวา่อำานาจในการตัดสนิใจเร่ืองลูกอยูท่ีพ่อ่

มากกว่า	

	 “บางรายเจ้าหน้าที่	 รพ.สต.	 ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่	 บอกแล้ว 

บอกอีกว่ามีคนเสียชีวิตเพราะไม่ฉีดวัคซีนแล้วนะ	บางทีเราก็ไปขอร้อง

แล้วว่าให้ฉีด	แต่แม่ของเด็กก็ไม่ยอม	เพราะว่าพ่อของเด็กไม่อนุญาต”	

นอกจากพ่อแล้ว	คนที่มีอำานาจในการตัดสินใจอีก	คือ	ปู่	ตา	ย่า	ยาย	

ดูเหมือนว่าอำานาจในการตัดสินใจในการเลือกที่จะทำาอะไรสำาหรับ 

ลูกแล้ว	แม่มีอำานาจน้อยกว่าคนอื่นๆ	ในครอบครัว	

	 2)	ความเช่ือในข่าวลือ	 ได้รับการบอกต่อจากคนอ่ืนว่าฉีด 

แล้วตาย	หรือเดนิไมไ่ด	้“มอียูร่ายหนึง่	ไมย่อมใหเ้ดก็ไปรับวคัซีน	อสม.	

เจ้าหน้าที่	 พูดและตามแล้วก็ไม่มา	 ผู้ใหญ่บ้านลงไปช่วยพูดคุยด้วย 

จากการสอบถามของผู้ใหญ่บ้านว่าทำาไมถึงไม่ให้ไปฉีดวัคซีน	 ได้รับ 

คำาตอบว่า	ฉีดแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบาย	พอฉีดเข้าไปแล้ว	เป็นไข้	เดินไม่ได้	

มีต่ิงงอกออกมาที่ขา	 ผู้ใหญ่บ้านก็อธิบายว่า	 วัคซีนหัดต้องฉีดนะ 

เพราะตอนนีม้เีดก็เสยีชีวติหลายคนแล้วนะ	ทีเ่สยีชีวติเพราะไมฉ่ดีวคัซีน	

ไม่ใช่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน”	พูดแบบนี้เขาก็ยอมฉีด	

	 “ส่วนมากมาจากข่าวลือว่าถ้าสมมติว่าฉีดวัคซีนแล้วลูกจะเป็น

ติ่งที่ขา	เดินไม่ได้	แล้วก็พูดต่อกันมา	เป็นไข้ด้วย	อสม.และผู้ใหญ่บ้าน

ถามว่าเคยเห็นด้วยตนเองไหม	ที่เขาเป็นแบบนี้	บอกว่าไม่เคย	เขาฟัง

คนอื่นพูดมาอีกที	ก็กลัว”

	 ความเขา้ใจวา่	วคัซีนไมฮ่าลาล	เร่ืองนีเ้ปน็เร่ืองใหญม่าก	คำาวา่	

“ฮาลาลของวัคซีน”	 มีการตีความหมายที่แตกต่างกัน	 มีอยู่วันหนึ่ง 

ช่วงที่หัดระบาด	มีอาจารย์หมอจากกรุงเทพฯ	ลงมา	เจ้าหน้าที่	รพ.สต.	

พาลงพื้นที่	 บ้านที่ไม่ฉีดเขาก็ยังไม่ให้ฉีด	 เหตุผลคือผู้ปกครองของเด็ก

เรียนจบจากประเทศอียิปต์	 บอกว่าตอนอยู่ที่อียิปต์เขาให้ฉีด	 เพราะ 

ที่อียิปต์การันตีว่าวัคซีนฮาลาล	และที่โน่นเป็นพื้นที่สงคราม	มีเชื้อโรค

มาก	 เขาก็เลยยอมให้ลูกเขาฉีด	 พอกลับมาอยู่ที่นี่เขาก็ถามว่า	 ผอ. 

รพ.สต.การันตีไหมว่าวัคซีนที่จะฉีดฮาลาล	 ต้องมีหลักฐานมาการันตี 

ว่าฮาลาล	ต้องกล้ารับผิดชอบ	เรื่องการนำาของสกปรกมาเข้าในร่างกาย

ลูกเขา	แล้วทำาให้อิบาดะห์	(การปฏิบัติตามหลักศาสนา)	เสีย	การแก้

ปัญหาดังกล่าวค่อนข้างยาก	ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย	ทั้งผู้นำาชุมชน	
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ผู้นำาศาสนาช่วยกันอธิบาย	 ตำาบลรูสะมิแล	 ใช้คณะกรรมการกลาง

อิสลามประจำาจังหวัดปัตตานี	 เป็นผู้สื่อสารและให้ความกระจ่างกับ 

ความเข้าใจในประเด็น	“ฮาลาลกับ	ฮารอม	ทีมผู้นำาศาสนา	บาบอแม	

(ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด)	ลงมาพบกับประชาชน	

อธิบายในเวทีประชุมกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ทำาความเข้าใจว่ากรณีความ

เข้าใจเรื่องวัคซีนว่า	 ฮาลาล	 หรือไม่	 ผู้ใหญ่บ้านได้หาข้อมูล	 โดยการ

สอบถามจากผู้นำาศาสนาที่มีช่ือเสียง	 ทั้งจากประเทศมาเลเซีย	 หรือ

อินโดนีเซีย	เพื่อทำาให้เกิดความกระจ่างว่า	วัคซีนหัดฉีดได้หรือไม่	และ

ผู้นำาศาสนายืนยันว่าฉีดได้	ด้วยเหตุผลที่สำาคัญคือ	ฉีดเพื่อรักษาชีวิต 
ไม่ถือว่าผิดตามหลักศาสนา	

	 “เราก็ศึกษาแล้วว่าโต๊ะครูที่ดังๆ	 เราถามว่าที่มาเลเซียโต๊ะครู 

คนนี้เขาดังมากเลย	 เขามาที่สนามกลาง	 ชาวบ้านถามว่าฉีดวัคซีนหัด

ฉีดได้หรือไม่	เขาตอบว่า	“ว่าได้”	เพื่อรักษาชีวิตของเรา	การได้รับการ

ยนืยนัจากผู้นำา	ศาสนา	ทำาใหเ้ขาเหน็ดว้ย	ก็เลยใหฉ้ดี	(เสยีงหนกัแนน่) 

จากเดิมที่หนีไม่ยอมฉีด	เมื่อได้รับการยืนยันจากโต๊ะครูก็มาฉีดเลย”

 3.3 การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็ก
   และเยาวชน 
 การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
	 ปี	2561	มีโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ	15	แห่ง	ใน	7	จังหวัด	

การถอดบทเรียน	 คณะกรรมการประเด็นเด็กและเยาวชน	 เลือก 

3	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนเยาวเรศ	จังหวัดสุราษฏร์ธานี	โรงเรียนชุมชน

มาบอำามฤต	 จังหวัดชุมพร	 และโรงเรียนบ้านตากแดด	 จังหวัดพังงา 

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ	มีดังนี้

 จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ	ศนูยอ์นามยั
ที่	 11	 มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย	 โดยเฉพาะเด็ก 

วัยเรียน	 ต่อยอดยกระดับพัฒนาจากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นเป็น
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพเพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรง	ฉลาด	และ
ดแูลสขุภาพของตนเองได	้ทัง้สามโรงเรียนม	ีผู้อำานวยการท่ีมวีสัิยทัศน์ 
เห็นความสำาคัญของสุขภาพนักเรียน	 การเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียน	 ประกอบด้วย	 1) การประชุมชี้แจงคุณครูเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ	 ให้เห็นกิจกรรมที่สามารถ

บูรณาการกับโครงการของโรงเรียน	ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตากแดด

กล่าวว่า	 “ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนมีมากกว่าจำานวนเด็กนักเรียน 

เสียอีก	 ครูเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือน	 ต้องมีการพูดคุยกับครู 

กันตลอด	มกีารสง่โรงเรียนเขา้ประกวดทกุกิจกรรม	ทำาใหค้ะแนนโอเนต็

ของโรงเรียนเป็นที่	 17	 ของจังหวัดพังงา	 เพิ่มความเชื่อมั่นของชุมชน

ต่อโรงเรียน	เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำาบล”	2) การประสานงาน
กับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา	 เช่ือว่าเร่ือง

สขุภาพครูไมม่คีวามรู้เพยีงพอ	ต้องมเีจา้หนา้ทีด่า้นสขุภาพเป็นทีป่รึกษา	

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านตากแดดพูดว่า	 “รับเร่ืองแล้วส่งต่อ	 มีการ

ดำาเนินงานตามมาตรฐานในการประเมิน	 หาจุดที่ทำาให้ผ่านมาตรฐาน	

หาเครือข่าย	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 สสอ.	 รพ.สต.	 โรงพยาบาล	

ครูไม่มีความรู้เร่ืองสุขภาพ	 จำาเป็นต้องมีเครือข่ายที่มีความรู้	 เช่น	 

เร่ืองการแปรงฟนั	การล้างมอื	การดแูลสขุภาพ	การจดัทำาเอกสาร	สสอ.	

เข้ามาช่วย”	ประสานงานกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	

และชุมชน	และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเด็ก	ประกอบด้วย	 

สสจ.	 รพ.สต.	 เขตพื้นที่การศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
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ผู้ปกครอง	อาสาสมัครสาธารณสุข	และชุมชน	และ	3) การวางแผน
การดำาเนินงานโดยจัดประชุมร่วมกันระหว่างครู	กรรมการสถานศึกษา	
ตวัแทนผู้ปกครอง	และภาคเีครือขา่ยเพือ่ร่วมคดิ	ออกแบบกิจกรรมหรือ

กระบวนการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เป็นวิถีชีวิตสุขภาพ 

ของนักเรียนตามบริบทพื้นที่

 กิจกรรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน 
ประกอบด้วย

 1) กิจกรรมในหลักสูตร	เป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการในโรงเรียน
เป็นส่วนใหญ่	 กระบวนการจัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาความรู้ 

ด้านสุขภาพ	 เน้นรายวิชาสุขศึกษา	 พละศึกษา	 โรงเรียนชุมชน 

มาบอำามฤต	 จัดทำา	 “นวัตกรรมคู่มือครูการสอนด้านสุขภาพ”  
สอดแทรกในสาระวิชาต่างๆ	จนได้รับรางวัลระดับประเทศ	

 2) กิจกรรมนอกหลักสูตร	สง่เสริมใหน้กัเรียนมทีกัษะการดแูล
สุขภาพ	

  2.1) กิจกรรมส่งเสริมอนามัยส่วนบุคคล	 บูรณาการกับ

รายวิชาสุขศึกษา	 พละศึกษา	 เช่น	 การออกกำาลังกาย	 แปรงฟัน	 

ล้างมือ	 มีการประเมินด้วยการช่ังน้ำาหนัก	 วัดส่วนสูง	 คำานวณภาวะ

โภชนาการทกุเดอืน	ใหเ้ดก็เกิดความตระหนกั	ครูคดินวตักรรมกิจกรรม

ให้เด็กสนุกและน่าสนใจ	 ครูอนามัยกล่าวว่า	 “นวัตกรรมที่ทำาให้เด็ก 

รักการออกกำาลังกายหน้าเสาธง	 ที่คิดท่าเอง	 ส่งประกวดได้รางวัล	 

เพลงแปรงฟันคิดท่าเต้นเองแต่งเพลงเอง	 ทำาให้เด็กนักเรียนจำาได้	 

โครงงานการย้อมสีฟันด้วยผลมังเคร”

  2.2) กิจกรรมพฒันาทักษะชวีติ	เช่น	ปลูกขา้วไร่	ผักปลอด
สารพิษ	 นำามาเป็นอาหารกลางวัน	 เหลือก็นำาไปขาย	 ตรวจสารพิษ 

ในผักและผลไม้	 กำาจัดลูกน้ำายุงลาย	 จัดการขยะ	 และพิษภัยของ 

ยาเสพติด	 เป็นต้น	 มีภาคีเครือข่ายเข้ามาให้ความรู้แก่ครู	 และ

นักเรียน	

  2.3) เชื่อมต่อกิจกรรมสู่ครอบครัว	 เด็กที่มีปัญหา	 เช่น	

เด็กอ้วน	โรงเรียนเยาวเรศได้มีกิจกรรมเชื่อมต่อไปที่บ้าน	มีสมุดบันทึก

กิจกรรมการบริโภคอาหารที่บ้าน	 โดยให้นักเรียนไปบันทึกกิจกรรม 

ที่บ้าน	 เร่ิมจากการดูวีดีโอ	 เร่ืองการออกกำาลังกาย	 และการบริโภค 

ให้นักเรียนบันทึก	จนทำาให้เด็กมีน้ำาหนักลดลง	

 3) การพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ของนักเรียน	 จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมือ	 แปรงฟัน	 ร้านอาหารโรงเรียน 

จัดขนมไทยพื้นบ้าน	ผลไม้	แทนขนมกรุบกรอบ	น้ำาอัดลม	คัดแยกขยะ

	 การติดตามประเมินผลประกอบด้วย	1) การประเมินภายใน 
ติดตามกิจกรรมตามแผนงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมีการ

ปฏิบัติจริงหรือไม่	 นำาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	2) การ
ประเมนิภายนอก จากสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

และภาคีเครือข่าย	เยี่ยมเสริมพลัง	มีการเยี่ยมร่วมกับศูนย์อนามัย	11	

เพื่อรับรอง	 ภายใต้แนวคิดหลักของการประเมินคือ	 “การเยี่ยมเสริม
พลัง กัลยาณมิตร ลดภาระเอกสาร ชื่นชมเชิงประจักษ์ แนะนำา 
เพื่อพัฒนา และประเมินตามมาตรฐาน HAPPINESS Scoring”
 ผลลัพธ์ นักเรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมที่โรงเรียนจัด	 ทำาให้ 
เด็กมีฟันผุน้อยลง	 เด็กอ้วนลดลง	 ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย
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ระดบัจงัหวัด	เขต	และประเทศ	โดยพบวา่การแก้ปญัหาสขุภาพของเดก็	

สูงดี	สมส่วน	ร้อยละ	67.08	สุขภาพช่องปาก	ฟันดี	ไม่มีฟันผุ	ร้อยละ	

82.30	ที่ดีกว่าระดับประเทศ	

  การดำาเนินงานของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุข  
1) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	ถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปทำางานโดยตรง	
มีหน้าที่หลักสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ชักชวน

โรงเรียนให้เข้าใจการประเมินสุขภาพเด็ก	 ให้ความรู้	 ข้อมูล	 ชวนกัน 

แก้ปญัหาจนสำาเร็จแล้วขยายผลไปสูโ่รงเรียนอ่ืน	นายแพทยส์าธารณสขุ

จังหวัดพังงากล่าวว่า	“สสจ.	ทำาหน้าที่ชวน	เชียร์	ให้ข้อมูล	ทำาสิ่งเล็กๆ	

ให้สำาเร็จ	 แล้วค่อยขยายผล	 บริบทแต่ละพื้นที่จำาเพาะ	 ไม่สามารถแก้

ปัญหาที่นี่	แล้วนำาไปแก้ปัญหาที่อื่นได้	ต้องทำาให้เห็นปัญหา	ชวนกัน

แก้ปัญหาให้สำาเร็จ”	 1.1) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานหลัก	 
มีบทบาท	 (1)	 ประสานกับสำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เช่น	

สำานักงานสาธารณสุขชุมพร	 ทำาข้อตกลงร่วมกับสถานศึกษา	 และ 

เขตพื้นที่การศึกษา	 (2)	 การสนับสนุนด้านวิชาการด้านสุขภาพ	 

จัดประชุมวิชาการทุกปี	 ช่ืนชม	 เชิดชูโรงเรียน	 ประกาศเกียรติคุณ	 

ให้กับโรงเรียนต้นแบบ	 (3)	 การออกเยี่ยมเสริมพลังของสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	 โดยมีโรงเรียนต้นแบบเป็นพี่เล้ียง	 และ	 (5)	

สนับสนุนให้การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเป็นเป้าหมายหนึ่งของ	

พชอ.	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

กล่าววา่	“มองเหน็ความเขม้แขง็ของผู้บริหาร	คณะครู	และมคีวามยนิดี

ที่ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผลักดันงานสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย	 เข้าสู่	 พชอ.	 แต่การจะถูกหยิบยก

หรือไม	่ขึน้กับคณะกรรมการ	พชอ.”	สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัพงังา	

กล่าวว่า	“หนา้ทีห่ลักของสำานกังานสาธารณสขุจงัหวัดคอื	การคนืขอ้มลู

ปญัหาสขุภาพของเดก็ใหเ้หน็เปา้หมายร่วม	และ	“ชวน ขายของ ชืน่ชม 
ชี้แนะ” เพื่อขยายผล	 มีโรงเรียนบ้านตากแดดเป็นวิทยากรพี่เล้ียง”	 
1.2) งานวัยเรียน	มีหน้าที่	(1)	ให้ความรู้ด้านสุขภาพ	อบรมคุณครู

อนามัย	สพฐ.	ตชด.	เพื่อขับเคลื่อน	3	อ.	(2)	เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน

ในจังหวัด	 และ	 (3)	 สนับสนุนโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ	 

ผู้รับผิดชอบงานวยัเรียน	สำานกังานสาธารณสขุชุมพร	บอกวา่	“เร่ิมจาก

ใหท้างการศกึษาคดัเลือกโรงเรียน	27	โรงเรียน	แล้วออกเยีย่มเสริมพลัง	

จนมาพบโรงเรียนชุมชนมาบอำามฤต	 ที่จะพัฒนาต่อเป็นโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	 ทำาให้เครือข่ายต่างๆ	 เข้ามามีส่วนร่วม 

ช่วยเหลือดูแลโรงเรียน”	1.3) โรงพยาบาลพังงามีทันตแพทย์ลงเยี่ยม
โรงเรียน	ตรวจสุขภาพช่องปาก	เคลือบฟลูออไรด์	1.4) โรงพยาบาล
ชุมชนร่วมกับโรงเรียนตั้งเป้าหมายให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี	เรียนเก่ง	
เปน็โรงเรียนรอบรู้ดา้นสขุภาพตน้แบบ	ต้ังทมีช่วยเหลือ	โดยมเีจา้หนา้ที	่

อสม.	 เป็นพี่เลี้ยง	1.5)สาธารณสุขอำาเภอ ประสานงานกับบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน	รพ.สต.	หนุนเสริมให้ความรู้ครู	นักเรียน	และ	1.6) 
รพ.สต.	ประสานงานในการตรวจสุขภาพ	
 การมส่ีวนร่วมสนับสนุนของกระทรวงศกึษาธกิาร	หนว่ยงาน
หลักคอื	สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสนบัสนนุสง่ต่อนโยบาย	ขยาย
เครือขา่ยโรงเรียนรอบรู้โดยคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบั
อำาเภอ (พชอ.)	 ทำางานร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไม่มีสังกัด	 ทำางาน 
กับภาคี	 เช่น	 สสอ.	 มีส่วนร่วมในการเยี่ยมรับรองโรงเรียนรอบรู้ 
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ด้านสุขภาพ	 นำาเข้าที่ประชุม	 พชอ.	 ยกย่อง	 เชิดชู	 โรงเรียนรอบรู้ 

ด้านสุขภาพ	 เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายได้ทำาตาม	 เรียกกิจกรรมนี้ว่า	

“ชวนคยุท้ังอำาเภอ เพือ่น้องคนเดยีว”	ม	ีสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	

สรุาษฎร์ธานเีปน็ประธาน	นายอำาเภอเคยีนซากล่าววา่	“นโยบายรัฐบาล

ที่มีผลต่อการทำางานให้ผู้นำา	 ต้องมาดูแลประชาชน	 โดยการทำางาน 

บูรณาการภายในพื้นที่ทุกหน่วยงาน	ที่เรียกว่า	พชอ.	ที่ประชุมยกย่อง	

เชิดชู	 โรงเรียนเยาวเรศ	 ให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ	

โรงเรียนในเครือขา่ยไดท้ำาตาม”	นายอำาเภอเมอืง	จงัหวดัพงังาใหค้วาม

สำาคัญกับการทำางานร่วมกันของภาคีและประชาชน	 โดยกล่าวว่า	 

“การทำาให้บ้านสวยเมืองสุข”	 มีการทำางานของทุกภาคส่วนแบบ
กลมกลืน	 มีส่วนร่วม	 “ข้าวไร่ดอกข่า” จุดร่วมของโรงเรียน	 ชุมชน	 
นำาไปสู่การเรียนรู้ภาคเกษตร	 ถ่ายทอดภูมิปัญญา	 ส่งความสุข 

จากโรงเรียนสู่ชุมชนสู่หน่วยงานสู่จังหวัด”

 การสนับสนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่	1)	จดัทำาแผน
พัฒนา	3-5	ปี	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	2)	สนับสนุน

งบประมาณ	 กองทุนสุขภาพตำาบลให้กับโรงเรียน	 3)	 ลงพื้นที่กับ 

นักสังคมสงเคราะห์	สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงทางมนุษย์

จังหวัดสำารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและช่วยเหลือ	 4)	สนับสนุนเปิดพื้นที่

สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน	

 การทำางานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและกรรมการสถาน-
ศึกษา	มีหน้าที่ในการช่วยประสานเครือข่ายภายนอกให้เข้ามาร่วมมือ	
สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนทุกเรื่อง	

 แกนนำาชุมชน	 ได้แก่	 ผู้ใหญ่บ้านให้ความสำาคัญกับโรงเรียน	

ชุมชนรักโรงเรียน	 โรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้ชุมชน	 ด้วยการพัฒนาเด็ก

ให้สามารถเข้าโรงเรียนดีๆ	ได้	ชุมชนร่วมส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน	

สนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เช่น	 การทำาข้าวไร่ การแทงสัก  
การหน่ำาข้าว	ให้ชุมชนมาสอนครู	และครูสอนเด็กนักเรียน	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่	2	ตำาบลบ้านตากแดดกล่าวว่า	“ลูกทุกคนเรียนในพื้นที่	สร้างบ้าน

สวนเมืองสุขของโรงเรียน	 จนได้รับรางวัล	 ส่งเสริมการประกวดผู้ใหญ่

บ้านแหนบทองคำาจนได้รางวัล”	อาสาสมัครสาธารณสุข	เป็นอีกภาคี
ที่มีความสำาคัญและใกล้ชิดโรงเรียน	 เช่น	 อสม.	 โรงพยาบาลเคียนซา	

ได้ต้ังให้	 อสม.ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน	 เป็น	 “อสม.โรงเรียน”  
ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน	ร่วมเขยีนโครงการของบกองทนุหลักประกัน

สุขภาพตำาบล	

 3.4 ปัจจัยความสำาเร็จ	 ของการพัฒนาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของเด็กและเยาวชนคนใต้	คือ	

	 การสานพลังและกำาหนดเป้าหมายร่วมกันของภาคี	 พบว่า 

เป้าหมายหลักคือ	“สุขภาวะของเด็กและเยาวชน”	และกำาหนดทิศทาง

ของการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็ก	 และการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งในโรงเรียน	 ครอบครัวและ

ชุมชน	

	 1.	โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ	 เร่ิมต้นที่ผู้บริหาร 

คิดนอกกรอบ	 มีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ	 คุณครูมีความมุ่งมั่น	 ทุ่มเท	

“ทำางานปิดทองหลังพระ” ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย	ให้เด็กมีพื้นที่
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน	จนได้รับรางวัลระดับชาติ
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 เพื่อพัฒนาสุขภาวะ แม่ เด็กและเยาวชน

	 นโยบายสาธารณะนี้	มุ่งขับเคลื่อนสุขภาวะของแม่เพื่อเป็นแม่

ที่มีคุณภาพ	มีสุขภาพดี	มีวุฒิภาวะ	และความพร้อมในการทำาหน้าที่

ความเปน็แม	่และสขุภาวะของเดก็และเยาวชนทีม่สีขุภาพกายและจติใจ

ที่ดี	มีวุฒิภาวะพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ	ด้วยความร่วมมือของภาคี

เครือขา่ยโดยสร้างความรอบรู้ดา้นสขุภาพผ่านกลไกทัง้ระดบัเขต	จงัหวดั	

อำาเภอ	และพื้นที่	ส่งเสริมความมั่นคงของคนภาคใต้สู่ความสุข

 สมัชชาสุขภาพภาคใต้คนใต้สร้างสุข ครั้งที่ 11
	 ได้พิจารณารายงานและบทเรียน	 การขับเคลื่อนสานพลังภาคี

เครือข่ายพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของแม่	เด็ก	และเยาวชนเพื่อ

ความมั่นคงของมนุษย์สู่ภาคใต้แห่งความสุข

	 รับทราบวา่	สขุภาวะของแม	่เดก็	และเยาวชนเปน็ตัวบง่ช้ีความ

มั่นคงของมนุษย์และประเทศด้วย	 ขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับว่า	

สุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนด้วย	 ซ่ึงไม่เพียงแต่สิทธิในการ

เข้าถึงบริการสุขภาพ	 แต่ยังหมายรวมถึงสิทธิที่ครอบคลุมไปถึงการ 

มปีจัจยัสง่เสริมสขุภาวะดว้ยและเปน็ปจัจยัสำาคญัในการพฒันาประเทศ

ไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	

	 จากรายงานสถานการณ์สุขภาพแม่	เด็ก	และเยาวชน	ภาคใต้	

พบว่า	 ภาคใต้ตอนล่างเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของ 

มารดามากที่สุดในประเทศ	 (69.8	 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)	 ทำาให้

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดชายแดนใต้เข้าขั้นวิกฤติ	

พัฒนาการเด็กปฐมวัยภาคใต้ตอนล่าง	 ปี	 2560	 มีพัฒนาการสงสัย 

ล่าช้า	 ร้อยละ	 18.7	 สูงกว่าภาพรวมระดับประเทศที่ร้อยละ	 13.8	 

เด็กวัยเรียนภาคใต้	 ปี	 2561	 ร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วนในพื้นที่เขต 

ภาคใต้ตอนบน	 เท่ากับร้อยละ	 63.3	 และภาคใต้ตอนล่าง	 เท่ากับ 

ร้อยละ	 62.4	 ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด	 ร้อยละ 

66.0	 การสำารวจของกรมสุขภาพจิตยังพบว่าเด็กวัยเรียนทั้งประเทศมี 

ไอคิวต่ำากว่าระดับมาตรฐานสากลเฉลี่ยอยู่ที่	98.6	ภาคใต้ไอคิวต่ำากว่า

ภาคอื่นเฉลี่ยเท่ากับ	96.9	

	 ตระหนัก	ว่าสุขภาวะด้านอนามัยและเจริญพันธุ์	การตั้งครรภ์	

และการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย	 เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสตรีที่ 

ต้องให้ความสำาคัญ	 และความสำาคัญของการเสริมสร้างความรอบรู้ 

ดา้นสขุภาพในการดำาเนนิงานสง่เสริมสขุภาพเดก็วัยเรียน	วยัรุ่น	ใหเ้กิด

การพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการศึกษา	 เพื่อมุ่งให้เด็กไทยเป็นเด็กดี	 

มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่	 21	 ตามแผนแม่บท 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

	 ช่ืนชมวา่	ภาคใตม้กีารขบัเคล่ือนในการพฒันาสขุภาวะของเดก็

และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	 มีบทเรียนที่ดีของโรงเรียนที่ขับเคล่ือนการ

พฒันาสขุภาพนกัเรียนดว้ยการสร้างความรอบรู้ดา้นสขุภาพ	หลายพืน้ที	่

ดำาเนนิการแบบมสีว่นร่วมของภาคเีครือขา่ยในชุมชน	สร้าง	Smart	Kids	
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ดว้ยกระบวนการหลากหลายวธีิ	ทัง้การสร้างแรงจงูใจใหบ้คุลากรสขุภาพ	

หนุนเสริมการทำางานร่วมกันของภาคีเครือข่าย	เช่น	อสม.	ผู้ใหญ่บ้าน	

ผู้นำาชุมชน	กองทุนสตรี	คณะกรรมการอิสลาม	ผู้นำาศาสนา	ใช้ทุกเวที

สือ่สาร	โดยเฉพาะประเดน็วคัซีนหดั	วคัซีนไม่ฮาลาล	สือ่สารให้เข้าใจว่า

วัคซีนปลอดภัย	สามารถใช้ได้	 อสม.สื่อสารกับชาวบ้าน	ทำาให้ปัญหา

วัคซีนลดลง	

	 เห็นว่า	 มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมภาคใต้ 

จะต้องร่วมมือกันในการจัดการ	 ป้องกันและปกป้องภัยคุกคามต่อ

สุขภาพของแม่	 เด็กและเยาวชน	 ส่งเสริมและพัฒนาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพของแม่	 เด็กและเยาวชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์สู่ภาคใต้ 

แห่งความสุข

 จึงมีมติดังต่อไปนี้
	 1.	ขอให้	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยสำานักงานป้องกันและ

ควบคุมโรคและศูนย์อนามัยทั้งเขต	11	และ	12	บูรณาการการทำางาน

ร่วมกับกระทรวงศกึษาธิการโดยสำานกังานการศกึษาภาค	และสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต้	 ร่วมกำาหนดนโยบายผลักดัน	 

ให้ทุกโรงเรียนเป็น	“โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ”

	 2.	ขอให้	กระทรวงสาธารณสุข	โดยศูนย์อนามัยที่	11	และ	12	

มนีโยบายบรูณาการการดำาเนนิงานโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพและโรงเรียน

รอบรู้ด้านสุขภาพให้เป็นเรื่องเดียวกัน

	 3.	ขอให้	 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 (กขป.) 

ทัง้เขต	11	และ	12	มกีลไกตดิตามและสะทอ้นการเรียนรู้การขบัเคล่ือน

การดำาเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะของแม่	 เด็ก	 และเยาวชน	 อย่าง 

ต่อเนื่อง

	 4.	ขอให้	 สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด 

ศูนย์อนามัยที่	 12	 และภาคีด้านสื่อมวลชน	 ผลิตและพัฒนาสื่อสาร

สุขภาพ	เพื่อหนุนเสริมการทำางานอนามัยแม่และเด็ก

	 5.	ขอให้	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	

(พชอ.)	 กำาหนดนโยบายผลักดันและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ของแม่	เด็กและเยาวชน

	 6.	ขอให้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สนับสนุนงบประมาณ

ผ่านกองทุนสุขภาพพื้นที่แก่โรงเรียน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สภาเด็ก 

และเยาวชนตำาบล	 และองค์กรภาคีที่ทำางานด้านเด็กและเยาวชน 

เพื่อพัฒนาสุขภาพของเด็กและเยาวชน
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5. การก้าวข้ามขีดข้อจำากัดในการจัดการ
 เพื่อพัฒนาสุขภาวะแม่เด็กและเยาวชน
 

	 1)	การก้าวข้ามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 มุ่งที่การประเมิน

โรงเรียนเป็นหลัก	 แต่การดำาเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น 

การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้มีคุณภาพมากขึ้น	

และมุ่งเน้นที่ตัวเด็ก	 ด้วยการประเมินผลลัพธ์ที่ตัวเด็กนักเรียนโดยตรง

ไม่ใช่เอกสาร	ทำาให้ลดภาระงานของโรงเรียน

	 2)	การก้าวข้ามจากการที่โรงเรียนทำางานเพียงลำาพัง	 เป็นการ

ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 โดยมีแนวคิดว่าโรงเรียนเป็นความ 

รับผิดชอบของทุกคนทั้งในระดับจังหวัด	 อำาเภอ	 ตำาบลและหมู่บ้าน	 

ทั้งภาครัฐ	 ท้องถิ่น	 ท้องที่และประชาชนโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ

คณุภาพชีวิตทีด่ขีองเดก็และเยาวชน	ซ่ึงความเขม้แขง็ของภาคเีครือขา่ย

ทำาให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

	 3)	การก้าวข้ามวิธีการประเมินโรงเรียนแบบเก่า	ที่เน้นเอกสาร

และการสั่งการ	 เป็นการเยี่ยมเสริมพลังแบบกัลยาณมิตร	 ช่ืนชม	 

แนะนำาเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น

	 7.	ขอให้	เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ	(CUP)	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สนับสนุนงบ

ประมาณเพือ่พฒันาศกัยภาพโต๊ะบแีดในการทำางานอนามยัแมแ่ละเดก็

	 8.	ขอให้	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียน	 

มีนโยบายการบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ครอบคลุม	 8	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้และปรับเข้าใจง่ายขึ้น	 และขยายเครือข่ายความรอบรู้

ด้านสุขภาพจากโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครอง	 และชุมชนบริเวณโดยรอบ

โรงเรียน

	 9.	ขอให้	 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมกับเครือข่าย 

วิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้	(Sc-Net)	สนับสนุนติดตาม

ประเมินผล	รวบรวมชุดความรู้	 และสะท้อนผลการขับเคลื่อนสุขภาวะ

ของแม่	 เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพ

เพื่อประชาชน	ทั้งเขต	11	และ	12	
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	 4)	การก้าวข้ามจากที่โรงเรียนดำาเนินกิจกรรมนักเรียนเฉพาะ 

ในโรงเรียน	 เป็นการเช่ือมโรงเรียนสู่ชุมชนด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

นักเรียนของครู	 ทำาให้โรงเรียนมีโอกาสให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่

ครอบครัวของนักเรียน	 เพื่อครอบครัวได้ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียน

	 5)	การก้าวข้ามจากการทำางานแบบแยกส่วนของแต่ละ 

หน่วยงาน	 มาเป็นการบูรณาการกระบวนการ	 วิธีการทำางาน	 เพื่อ 

เป้าหมายการลดอัตราตายในมารดา

	 6)	การก้าวข้ามวิ ธีการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ทำาให้ความ

ครอบคลุมของการรับวัคซีนต่ำา	 มาสู่การปฏิบัติงานแบบใหม่ที่สร้าง 

การเรียนรู้	 การรับรู้	 ความเข้าใจ	 และประสบการณ์ใหม่	 เพื่อให้เกิด 

การยอมรับวัคซีนมากขึ้น	 โดยการกำาหนดให้เป็นบทบาทของคณะ

กรรมการและผู้นำาทางศาสนา	 ร่วมกับ	 ผู้นำาชุมชน	 และ	 รพ.สต. 

ในพื้นที่
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1. สถานการณ์ผู้สูงอายุภาคใต้

	 สถานการณ์สังคมสูงวัยกลายเป็นประเด็นสำาคัญของประเทศ	

ไทย	การก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มที่	 (Super	aged	society)	คือ 

มีประชากรสูงอายุ	 1	 ใน	 4	 ของประชากรทั้งประเทศ	 ในปี	 2575	 

เพื่อให้การก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสง่างามและมีศักยภาพ	 จึงจำาเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องเตรียมการรองรับเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถอยู่ในสังคม 

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 (Dignity)	 มีส่วนร่วม	 (Participation)	 และได้รับ

การดูแล	(Care)	อย่างเหมาะสม

	 ภาคใต้เป็นภาคที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุน้อยที่สุดของประเทศ 

เมื่อเปรยีบเทียบกบัภาคอืน่ๆ	ในป	ี2561	ภาคใตม้ีผูสู้งอายุ	1,330,498	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 14.3	 ของประชากร	 ขณะที่ภาคเหนือมีสูงสุด 

คอืร้อยละ	21.1	(สำานกังานสถติิแหง่ชาติ,	2561;	กรมสขุภาพจติ,	2561)	

ในภาคใต้	พบว่าจงัหวดัพทัลุงมสีดัสว่นผู้สงูอายมุากทีส่ดุ	(ร้อยละ	17.8)	

และจงัหวดัภเูก็ตนอ้ยทีส่ดุ	(ร้อยละ	10.9)	(กรมการปกครอง	กระทรวง

มหาดไทย,	พ.ศ.2561)	

	 เมื่อจำาแนกผู้สูงอายุภาคใต้ออกเป็นกลุ่ม	 3	 ช่วงวัย	 พบว่า 

ผู้สูงอายุช่วงต้น	(อายุ	60–69	ปี)	ร้อยละ	54.83	ผู้สูงอายุช่วงกลาง	

(70-79	 ปี)	 ร้อยละ	 29.41	 และผู้สูงอายุช่วงปลาย	 (80–89	 ปี)	 

ร้อยละ	 15.76	 สภาพการทำางาน	 พบว่า	 ร้อยละ	 58.3	 ไม่ทำางาน	 

อีกร้อยละ	 41.7	 ยังทำางาน	 แหล่งที่มาของรายได้มาจากเบี้ยยังชีพ 

มากที่สุด	(ร้อยละ	28.8)	รองลงมาได้จากบุตร	(ร้อยละ	26.5)	และ

ร้อยละ	 13.9	 ได้จากการทำางาน	 (http://service.nso.go.th/nso/

nsopublish/themes/files/elderlyworkPdf57-1.pdf)	การมีสัดส่วน

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสุขภาพ 

ของประเทศ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	หากผู้สงูอายดุำารงอยูด่ว้ยภาวะสขุภาพ

ไม่ดี	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 จึงควรเป็นความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรต่างๆ	 ต้ังแต่ระดับบุคคล	 ชุมชน	 

และประเทศ

 ผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบางทางสังคม
	 จากการสำารวจข้อมูลประชากรคนยากลำาบากและเปราะบาง 

ทางสังคม	 (คนไร้บ้าน	 ไร้ รัฐ	 คนพิการ	 ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง	 

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	 เด็กกำาพร้า	 ฯลฯ)	 โดยศูนย์ประสานงาน 

ภาคีพัฒนาจังหวัด	 (ศปจ.)	 14	 จังหวัดของภาคใต้	 ข้อมูลใน	 

www.communeinfo.com	ณ	วันที่	23	มิถุนายน	2562	พบว่า	

	 เขต	11	มีจำานวนคนยากลำาบากฯ	ทั้งสิ้น	3,152	คน	อาศัย 

อยูใ่นจงัหวดัพงังา	879	คน	ชุมพร	730	คน	ภเูก็ต	562	คน	สรุาษฎร์ธาน	ี

536	คน	กระบี่	420	คน	เป็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง	202	คน	

	 เขต	 12	 มีจำานวนคนยากลำาบากฯ	 ทั้งสิ้น	 11,879	 คน 

อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา	 3,647	 คน	 นราธิวาส	 3,229	 คน	 สตูล	 

2,230	 คน	 ปัตตานี	 1,210	 คน	 พัทลุง	 679	 คน	 ยะลา	 679	 คน 

ตรัง	205	คน	เป็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง	794	คน	
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  เนื้อหาหลักสูตร	 ดำาเนินการโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน	 ระดมความคิดและ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการสอนเพื่อมอบหมายจัดทำา

รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน 

มีรายวิชาไม่น้อยกว่า	160	ชั่วโมง	แบ่งเป็นการเรียนภาคทฤษฎี	128	

ชั่วโมง	ปฏิบัติ	32	ชั่วโมง	ประกอบด้วย	5	วิชา	ได้แก่	การดูแลสุขภาพ

ในวัยสูงอายุ	 ก้าวทันโลกในวัยสูงอายุ	 นันทนาการและงานอดิเรก 

ในผู้สูงอายุ	 พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และวิชาการศึกษา

อิสระ	 (ปฏิบัติ)	 วิชาละ	 32	 ช่ัวโมง	 กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วยเรื่องเล่าจากประสบการณ์	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เรียนรู้

จากสถานการณ์จริง	 บุคคลต้นแบบ	 เยี่ยมครอบครัว	 สื่อหนังสั้น	

ภาพยนตร์	 และโครงงาน	 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ศึกษาดูงาน 

2. ชุดความรู้และนวัตกรรมจากพื้นที่ 

	 เขตบริการสขุภาพที	่11	และ	12	นำารูปแบบการสง่เสริมสขุภาพ

และดูแลผู้สูงอายุหลายรูปแบบ	ได้แก่

 2.1 การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพฤฒพลังในรูปแบบ
  โรงเรียนผู้สูงอายุ 
	 	 พฤฒพลัง	 (Active	Ageing)	 เป็นแนวคิดและหลักการ

ขององคก์ารอนามยัโลกทีว่่า	ภาวะพฤฒพลังจะเปน็หนทางทีจ่ะยกระดับ

คุณภาพในการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	 แนวคิดดังกล่าวได้นำาเสนอ 

แก่ประเทศต่างๆ	 เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย	

สขุภาพจติ	และคณุภาพชีวติทีด่	ีมคีวามสขุในการดำาเนนิชีวติ	ตลอดจน

มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเท่าที่ผู้สูงอายุจะทำาได้	 มีองค์ประกอบ

สำาคัญ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 มีสุขภาพดี	 (Healthy)	 2)	 มีความ 

มั่นคงหรือหลักประกันในชีวิต	 (Security)	 และ	 3)	 มีส่วนร่วม	 

(Participation)	ประกอบด้วย	13	กิจกรรม	ดังแผนภาพที่	1	นำามาใช้

ในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ แนวคิดหลักสูตร	 มุ่งเน้นการส่งเสริม
เพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้	 มีศักยภาพและเป็นผู้ที่ยังสามารถ

ทำาประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัวและสังคม	
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กิจกรรมบรูณาการกับทกุช่วงวยักิจกรรมเพือ่นเยีย่มเพือ่น	และประเมนิ

ภาวะสุขภาพ	 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์	 

มีจิตอาสาเป็นต้นแบบหรือบุคลากรแกนนำา	มีขั้นตอนการดำาเนินงาน
คอื	1)	ประชุมประชาคมเพือ่สร้างความเขา้ใจและความร่วมมอืจากพืน้ที	่

2)	 คัดเลือกและแต่งต้ังคณะทำางานขับเคล่ือนการดำาเนินงานโรงเรียน 

ผู้สูงอายุ	 3)	 จัดทำาหลักสูตรตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการของท้องถิ่น	 4)	 วางแผนขั้นตอนในการดำาเนินงาน	 5)	

เตรียมครูผู้สอนเน้นเครือข่ายในพื้นที่	 6)	 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	 

7)	ขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามแผน	และ	8)	ติดตามและประเมินผล

การดำาเนินงาน	 ใช้หลัก 5 ก ในการบริหาร ประกอบด้วย กลุ่ม  
โดยสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น	 กรรมการ	 เป็นตัวแทน
ของสมาชิกกลุ่มที่จะทำาหน้าที่ในการบริหารจัดการกลุ่ม	 กติกาหรือ 
ข้อตกลงร่วมกัน	 ต้องเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิก 
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ	กิจกรรม	และ	กองทุน	เพื่อให้เกิดความมั่นคง
	 ตัวอย่างโรงเรียนผู้สูงอายุคีรีรัฐนิคม	 เร่ิมจากสถานการณ์
ปัญหาจำานวนผู้สูงอายุประมาณ	 6,000	 คน	 ติดเตียง	 ติดบ้าน	 

ร้อยละ	 3	 มีการสร้างแกนนำาผู้สูงอายุร่วมกับ	 รพ.สต.	 ได้อำาเภอ 

สุขภาพดี	 80	 ปียังแจ๋ว	 มีนวัตกรรม	 “รถพันปี”	 โดยท้องถิ่น 

ร่วมสนับสนุน	แกนนำาผู้ใหญ่บ้าน	อาสารับส่งผู้สูงอายุในชุมชน	ที่มา

ทางเดียวกัน	 เข้ามาโรงเรียนผู้สูงอายุรวมอายุผู้ร่วมเดินทางเกิน	 

1,000	 ปี	 กลุ่มติดสังคมเน้นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันโดยใช้ฐานชมรม	

กลุ่มติดบ้านติดเตียงใช้	Long	term	care	ภาคีสนับสนุนโรงพยาบาล

รพ.สต.	ท้องถิ่น	ชมรม	

	 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุมาจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	 เน้นการ

สือ่สาร	เทคโนโลย	ีอาหาร	ประเพณีวัฒนธรรม	ศาสนา	การดแูลสขุภาพ	

มีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม	 (โรงเรียนผู้สูงอายุ	 5	 แห่ง	 บ้านยาง	

กะเปา	 ถ้ำาสิงขร	 ท่าขนอน	 ทำาเนียบ	 ชมรมผู้สูงอายุ	 11	 ชมรม)	 

นำาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	 เพลงบอก	 เพลงนา	 เพลงกล่อมเด็ก	 ไปใช้ 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 กิจกรรมตลาดนัดผู้สูงอายุทุกวันพฤหัสบดี	 

นำาพืชผักปลอดสารพิษมาขายเป็นรายได้	 มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 

ในชุมชน	

 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม	 มีความเข้มแข็งของผู้สูงอายุเอง 
ในรูปแบบชมรม	 ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 มีโรงพยาบาลเป็นแม่ข่าย	 

เป็นพี่เลี้ยง	สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลตนเอง	ดูแลกันเอง	มีการพัฒนา

ต่อยอดจากชมรมเป็นโรงเรียน	 ผู้นำามีวิสัยทัศน์กว้าง	 มองการณ์ไกล 

มีการวางระบบ	วางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ	

 ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม	 ต้ังอยู่กลางชุมชน
บ้านกระโสม	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา	ปี	2536	ได้จัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ

ขึ้นในวัด	ยกฐานะเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน	ในปี	2542	

จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ	 ดำาเนินงานโดยผู้สูงอายุเพื่อ 

ผู้สูงอายุและประชาชน	 เมื่อ	 4	พฤษภาคม	 2559	 การจัดการเรียนรู้ 

และเนื้อหาการเรียนเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุ	

 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลบ้านนา	 เมื่อปี	 2550	
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	 (Japan	 Interna-

tional	 Cooperation	 Agency:	 JICA)	 ให้โอกาสโรงพยาบาล

บ้านนาเดิม	 สนับสนุนงบประมาณศึกษาดูงานผู้สูงอายุจากประเทศ
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ญี่ปุ่น	 นำามาพัฒนาการรูปแบบ	 Day	 Care	 เน้นกลุ่มภาวะพึ่งพิง 

มีหมอครอบครัวมาร่วมบูรณาการกับท้องถิ่น	อบจ.	โรงพยาบาลชุมชน	

มีบริการสังคม	ออกหน่วยเคลื่อนที่	มีโครงการพัฒนารูปแบบระยะยาว

สำาหรับภาวะพึ่งพิง	 เป็นการพัฒนาแบบไร้รอยต่อ	 ฟื้นฟูต้ังแต่ 

โรงพยาบาลถงึบา้น	อบต.บา้นนา	และเทศบาลตำาบลบา้นนา	สนบัสนนุ 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี	 มาช่วย 

หนุนเสรมิ	ปัจจยัความสำาเรจ็	คอื	บุคลากรท้องถิ่น	สาธารณสุข	พัฒนา

สงัคมและมนษุย	์และภาคประชาชน	มสีว่นร่วมโดยธรรมชาติ	ไมม่กีติกา	

มีกิจกรรมที่ทำาร่วมกันนานกว่า	 10	 ปี	 เกิดความผูกพัน	 เช่ือมโยง 

โรงพยาบาลมีความเข้มแข็ง	 จัดกำาลังคนได้เหมาะสม	 ภาคประชาชน 

มีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง	สามารถชี้นำาได้	มีจิตอาสาที่เข้มแข็ง	อสม.	

มทีอ้งถิน่	ผู้นำาใหค้วามสำาคัญกับการพฒันา	มบีคุลากรไปอบรมการดแูล

พร้อมกัน	

 โรงเรยีนผู้สูงอายุตำาบลท่าเรอื	ดำาเนินการเมื่อปี	พ.ศ.2560	
โดยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำาบลท่าเรือ	ทั้งหมด	10	ชมรม	 ในขณะนี้

ดำาเนินการเป็นรุ่นที่	 3	นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นละ	60-70	คน	คัดเลือก 

มาจากทกุชมรม	เนือ้หาหลักสตูรประกอบดว้ย	5	หมวดวชิา	คอื	สขุภาพ

อนามัย	 นันทนาการ	 หน้าที่พลเมือง	 ศีลธรรม	 และงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	รวม	108	ชั่วโมง	ปัจจัยความสำาเร็จขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง

ของชมรมผู้สูงอายุ	 โดยมีชมรมผู้สูงอายุ	 อบต.ท่าเรือเป็นศูนย์กลาง 

มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีจาก	 รพ.สต.	หน่วยราชการ	 และโรงเรียน 

ในพื้นที่	 สามารถพัฒนาสร้างจิตอาสาแกนนำาพัฒนาตำาบลท่าเรือ 

เกิดความเช่ือมั่นและความศรัทธาของชุมชน	 สอดคล้องกับนโยบาย	

“ท่าเรือน่าอยู่	ชุมชนทุกหมู่มีคุณภาพชีวิตทีดี”	

 2.2 โปรแกรมกระตุ้นสมองผู้สูงอายุกลุ่ม
  สมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น 
	 	 ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่พบมากในผู้สูงอายุ	

ความชุกร้อยละ	 12.3	 และจะเพิ่มตามอายุคือในอายุ	 60-69	 ปี	 

พบร้อยละ	7.1	อายุ	70–79	ปี	พบร้อยละ	14.7	อายุ	80	ปีขึ้นไป	 

พบร้อยละ	32.5	อาการเด่นคือ	การสูญเสียความทรงจำา	การป้องกัน

และการชะลอความจำาเสือ่มดว้ยการฝกึความจำาอยา่งสม่ำาเสมอ	ซ่ึงเปน็

กลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความจำาที่ดีขึ้นและการชะลอความจำา

เสื่อม	 (Wilson,	 2007)	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 มีประชากรสูงอายุ 

ร้อยละ	 14.24	 (สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี,	 2562)	 

อุบัติการณ์ภาวะสมองเสื่อมจากการสำารวจสภาพสมองผู้สูงอายุ 

อำาเภอเมือง	 ร้อยละ	 9.8	 (พนิดา	 กฤตยภูษิตพจน์,	 2546)	 มีการ 

ดำาเนินงานหลายด้าน	 แต่ยังไม่มีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสำาหรับ 

การฟืน้ฟสูมองผู้ทีเ่ร่ิมมภีาวะสมองบกพร่องเล็กนอ้ย	(Mild	Cognitive	

Impairment:	 MCI)	 จนกระทั่งปี	 2556	 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ 

พระสงัฆราชญาณสงัวรเพือ่ผู้สงูอายไุดจ้ดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพสมอง

ในพืน้ที	่4	ภาค	ภาคใตด้ำาเนนิกิจกรรมในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล	อำาเภอเมอืง	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีกลุ่มตัวอย่างอายุ	50	ปีขึ้นไปจำานวน	30	ราย	

กิจกรรมการกระตุน้การทำางานของสมองใช้รูปแบบทีพ่ฒันาโดยสถาบนั

เวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุและทีมแพทย์

เช่ียวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	

หลังนำากิจกรรมกระตุ้นสมองไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 และติดตามต่อไป 

จนครบ	 2	 ปี	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนประเมินสมรรถภาพสมอง	
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เพิ่มขึ้น	 มีความสุขในการทำากิจกรรมกลุ่ม	 นอกจากนี้การประเมิน 

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในตำาบลขุนทะเล	 พบภาวะสมอง

บกพร่องเล็กน้อย	 5	 ใน	 9	 ราย	 จึงได้นำาโปรแกรมนี้ไปใช้ในตำาบล 

ขนุทะเล	พบวา่การมกิีจกรรมกระตุ้นการทำางานสมองสม่ำาเสมอช่วยเพิม่

คะแนนสมรรถภาพสมอง

	 พ.ศ.2558	 อำาเภอคี รี รัฐนิคมมี ผู้สูงอายุ ร้อยละ	 12.97	 

(5,195	 คน)	 เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะ 

สมองเสื่อมครบวงจร	 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	ประกอบด้วยคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุราษฎร์ธานี	 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม	 สาธารณสุขอำาเภอคีรีรัฐนิคม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 (บ้านทำาเนียบ	 ย่านมะปราง 

ย่านยาว	ถ้ำาสิงขร	น้ำาหัก	กะเปา	ท่ากระดาน	บ้านยาง)	ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนตำาบลและเทศบาลตำาบล	 (ท่าขนอน)	 และชมรมผู้สูงอายุ 

ในอำาเภอคีรีรัฐนิคม	 โดยมีการจัดเวทีประชาคมและลงนามในบันทึก

ความร่วมมอืในการดำาเนนิงานเพือ่พฒันาเปน็อำาเภอต้นแบบของระบบ

การดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร	 :	 กรณีศึกษาอำาเภอ

คีรีรัฐนิคม	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ข้อมูลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม	

พบผู้สูงอายุกลุ่มป่วยร้อยละ	 1.25	 (65	 คน)	 กลุ่มเสี่ยงที่เริ่มมีความ

บกพร่องเล็กน้อย	(MCI)	ร้อยละ	1.73	(90	คน)	กลุ่มปกติร้อยละ	

95.88	(4,981	คน)	

	 ผลการศึกษาสรุปเคร่ืองมือที่นำามาใช้ในพื้นที่	 3	 ประเด็น 

ได้แก่	ชดุเคร่ืองมอืการคดักรองและแบบประเมนิ	คดักรองโดย	อสม.	
ใช้แบบคัดกรองความจำา	 14	 ข้อคำาถาม	 แบบคัดครองภาวะซึมเศร้า 

2	คำาถาม	(2Q)	ชุดคัดกรองและคัดแยกกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

ประกอบด้วยประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย	 (The	Geriatric	

Depression	scale:	TDGS)	ประเมินสมองด้วยแบบประเมิน	2	ชุด	

ได้แก่	 คัดแยกผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยแบบทดสอบสมองเบื้องต้นฉบับ

ภาษาไทย	(Mini	Mental	State	Examination:	MMSE-Thai	2002)	

และคัดแยกผู้สูงอายุสมองบกพร่องเล็กน้อย	 ด้วยแบบทดสอบสมอง	

(Montreal	 Cognitive	 Assessment	 :	 MOCA)	 มีรูปแบบการ 
คัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุตามคุณสมบัติของเครื่องมือ คือ	1)	คัดกรอง
ผู้ที่อายุ	 60	 ปีขึ้นไปที่การได้ยินและการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 

บันทึกระดับการศึกษา	 การอ่านออกเขียนได้	 ความถนัดซ้ายหรือขวา	

2)	อสม./Care	Giver	:	CG	ใช้แบบคัดกรอง	14	ข้อ	3)	แยกกลุ่ม

ภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน	 TGDS	 4)	 แยกกลุ่มที่มีภาวะสมอง

เสื่อม	 ด้วยแบบประเมินสภาพสมองเบื้องต้น	 (MMSE-Thai)	 และ	

5)	แยกกลุ่มสมองบกพร่องเล็กน้อย	 ใช้แบบประเมิน	MoCA	และมี

ชุดโปรแกรมกระตุ้นการทำางานของสมอง	 (Cognitive	 Training)	
เป็นการฝึกที่เฉพาะเจาะจงกับการทำางานของสมองแต่ละด้าน	 เช่น	

ความจำา	 ความใส่ใจภาษา	 การเรียนรู้และมิติทัศน์	 จำานวน	 6	 คร้ัง 

ทุก	2	สัปดาห์	และให้ทำากิจกรรมต่อเนื่องที่บ้านอีก	3	เดือน	ติดตาม

คะแนนสมรรถภาพสมองเดือนที่	6	รูปแบบกิจกรรม	ได้แก่	ฝึกความ
จำาชื่อ กิจกรรมการเคล่ือนไหว มิติสัมพันธ์ จินตนาการภาพ 
ฝึกความจำาเป็นภาพ	 และ	 จัดของซื้อของและการตัดสินใจ	 ผลลัพธ์
ของโปรแกรมกระตุน้สมองอำาเภอครีีรัฐนิคม	พบวา่	หลังเขา้โปรแกรม
นี้	 ความใส่ใจสมาธิ	 มิติทัศน์	 ความจำา	 และความคิดเชิงมีเหตุผลของ 

58 59



สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	 ทำาให้	 มีรูปแบบกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง 

ผู้สูงอายุกลุ่มสมองบกพร่องเล็กน้อยที่เหมาะกับบริบทของผู้สูงอายุ 

ในชนบท	 ชุมชนตระหนักและเห็นความสำาคัญของภาวะสมองเสื่อม 

มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและการคัดกรองในชุมชน 

โดยบูรณาการร่วมกับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 (Long	 Term	

Care)

 บทเรียนที่ได้รับจากการดำาเนินการ คือ	กิจกรรมที่ฝึกสมอง
ต้องไม่ซับซ้อน	 สามารถนำาไปฝึกปฏิบัติที่บ้านได้	 ผู้สูงอายุต้องนำา 

ความรู้และทักษะต่างๆ	 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างต่อเนื่อง	

จึงจะเพิ่มสมรรถภาพสมองและลดโอกาสการเป็นโรคสมองเสื่อมได้	 

ควรสนบัสนนุอุปกรณ์	เคร่ืองมอืในการฟืน้ฟสูมรรถภาพสมองจากคลินกิ

ผู้สูงอายุให้นำาไปฝึกต่อในชุมชน	 เป็นการเพิ่มช่องทางในการฟื้นฟู

สมรรถภาพสมองอย่างต่อเนื่อง	 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ เกิดจาก  
ผู้นำาองค์กรสนับสนุน	และการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

 2.3 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
  กลุ่มเปราะบางทางสังคม 
	 	 ประกอบด้วยชุดความรู้	 พื้นที่ต้นแบบ	 และการขยายผล

ดังต่อไปนี้

  2.3.1 การพัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการ

กรณีศึกษาศูนย์สร้างสุขชุมชน จังหวัดสงขลา

	 จังหวัดสงขลามีประชากร	 1,432,628	 คน	 (สำานักงานสถิติ
จังหวัดสงขลา,2561)	 ผู้สูงอายุ	 11%	 ของประชากรทั้งหมด	 จำานวน 
คนพิการรวมทั้งสิ้น	 32,669	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นความพิการทางการ
เคล่ือนไหวหรือร่างกายร้อยละ	 44.83	 (ข้อมูลจาก	 พมจ.สงขลา	 
ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2562)	 การสำารวจของศูนย์ประสานงานภาคี 
พฒันาจงัหวัดสงขลาและขบวน	4-PW	(การพฒันานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม)	 พบผู้ยากลำาบากและเปราะบางทางสังคมจำานวน	 
3,642	 คน	 ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จำานวนมาก	มีทั้งส่วนภูมิภาค	ส่วนท้องถิ่น	ภาควิชาการ	ภาคประชา-
สังคม	 เอกชน	 และองค์กรชุมชน	 จำาเป็นที่จะต้องประสานบูรณาการ
ร่วมกัน
 ศูนย์สร้างสุขชุมชน
	 กรณีตัวอย่างศูนย์สร้างสุขชุมชนตำาบลทับช้าง	 อำาเภอนาทวี	
จังหวัดสงขลา	 หรือช่ือเดิมว่าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
ตำาบลทับช้าง	 เป็นความร่วมมือระหว่าง	 อบต.ทับช้าง	 โรงพยาบาล 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ณ	 อำาเภอนาทวี	 คณะกรรมการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	 (พชอ.)	 นาทวี	 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ที่จำาเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา	มูลนิธิชุมชนสงขลา	พัฒนาการของ
ศูนย์เกิดจากการทำางานของเครือข่ายสุขภาพระดับอำาเภอ	 (DHS)	
นาทวี	 โดยการริเร่ิมของ	 นพ.สุวัฒน์	 วิริยพงษ์สุกิจ	 ผอ.รพ.สมเด็จฯ	
นาทวี	
	 เมื่อทีมนำาข้อมูลคนพิการประเภททางกายและการเคล่ือนไหว	
ซ่ึงมีมากกว่าประเภทอ่ืนมาวิเคราะห์หาสาเหตุความพิการ	 พบว่า 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง	จึงได้พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการเพิ่มขึ้น	 ดูแลครอบคลุม 
ทั้ง	 4	 มิติ	 จัดบริการที่สอดคล้องครอบคลุมทั้งกลุ่มปกติ	 กลุ่มเสี่ยง	 
กลุ่มป่วย	 และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน	 ให้ผู้ป่วยและชุมชนมี 
สว่นร่วมในการวางแผนการรักษา	หนนุเสริมการดแูลโดยสร้างศกัยภาพ
ครอบครัว	อสม.	ท้องถิ่น	ชุมชน	ทำางานร่วมกันเป็น	สหสาขาอาชีพ 
ในบริบทของนาทวี	 ส่วนผู้ป่วยกลุ่มระยะก่ึงเฉียบพลัน	 ไม่เฉียบพลัน	
และกลุ่มที่เกิดความพิการแล้ว	 ต้องได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง	
แต่ผู้ป่วยไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลได้	 ด้วยข้อจำากัด 
ในการเดินทางและผู้ดูแล	จึงมีแผนพัฒนาหน่วยบริการใกล้บ้าน	จัดตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน	 ตำาบลนาหมอศรีเป็นตำาบลนำาร่อง	 
มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลและจิตอาสาจากชุมชน	 ร่วมกันให้บริการ
ภายในศนูย	์มผู้ีมารับบริการทัง้ในและนอกตำาบล	ไดรั้บประกาศยกยอ่ง
ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำาบล
นาหมอศรีเป็นศูนย์เรียนรู้การดูแลคนพิการ	 มีการขยายศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน	 สู่ตำาบลทับช้าง	 และตำาบลฉาง	 โดยใช้รูปแบบ
เดียวกันกับตำาบลนาหมอศรี	 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยชุมชน

เป็นเจ้าขอ				ง	ร่วมกันออกแบบทั้งระบบการให้บริการและอาคารสถานที่	
และมกีารจดัทำาโครงการตอ่ยอด	เช่น	โครงการสอบสมรรถภาพทางกาย
แก่ผู้สูงอายุ	 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 และโครงการเคาะประตูดูแลคนพิการ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการนำาเสนอผลงานวิชาการ	 (เชิงการแพทย์)	 ประเภท	 Oral	 
Presentation	 การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยชุมชน	(CBR	forum)	ปี	2559
	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนตำาบลทับช้าง	 เปิดดำาเนินการ 
เมื่อ	19	มกราคม	2559	พัฒนาระบบบริการเชิงรุกในการดูแลคนพิการ	
139	คน	ผู้สูงอายุติดเตียง	50	คน	คนยากลำาบาก	129	คน	โครงสร้าง
การบริการประกอดว้ย	แพทยแ์ผนไทย	กายภาพบำาบดั	โดยนกักายภาพ	
และ	 จิตอาสา	 จากคนในชุมชน	 และกายอุปกรณ์	 บริการให้ยืม 
กายอุปกรณ์เครื่องช่วย	เช่น	ไม้เท้า	ไม้ค้ำายัน	รถเข็น	เตียง	
 การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่ดำาเนินการอยู่แล้ว	 เพิ่มอาสาสมัครด้านกายภาพบำาบัด 
คัดเลือกจาก	อสม.เชี่ยวชาญ/อสม./อพม./CG	หรือจิตอาสาจำานวน
ไม่น้อยกว่า	 40	 คน	 รับคนไข้จากโรงพยาบาลอำาเภอที่ต้องได้รับการ 
ฟืน้ฟมูาดแูลต่อ	หรือดแูลกลุ่มเปา้หมายครอบคลุมทัง้มติิกาย	จติ	สงัคม 
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายโดยมีนักกายภาพบำาบัดควบคุมดูแล	 กองทุน
ฟืน้ฟฯู	สนบัสนนุงบประมาณนำาร่องศนูยล์ะ	5	แสนบาทในดา้นปรับปรุง
ศูนย์	 และจัดซ้ือกายอุปกรณ์	 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
มีการพัฒนาระบบข้อมูลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย	 จัดเก็บข้อมูล 
โดยกลุ่มอาสาสมัครบันทึกข้อมูลพร้อมภาพลงในระบบข้อมูลกลาง	 
ที่มีมูลนิธิชุมชนสงขลาให้การสนับสนุนใน	 www.ข้อมูลชุมชน.com 
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สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

(www.commune	 info.com)/Application	 :	 iMed@home	 
ประมวลผลให้คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
รองรับ	 จัดซ้ือกายอุปกรณ์และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการ 
ดูแลตามสภาพปัญหา	 และพัฒนามาตรฐานการบริการ	 เพื่อให้ศูนย์ 
สร้างสุขฯ	 ทั้งตัวบุคลากร	 คณะกรรมการ	 จิตอาสา	 สถานที่และ 
กายอุปกรณ์ได้รับการดูแล	มีคุณภาพมากพอที่จะรองรับการให้บริการ
	 ปี	 2560	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนตำาบลทับช้าง	 พัฒนา 
สู่ศูนย์ต้นแบบให้กับศูนย์สร้างสุขชุมชนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ที่จังหวัดสงขลาริเร่ิมขึ้น	 มีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเป็นเจ้าภาพ
ดำาเนินการ	 เป็นศูนย์กลางให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน	 เป็น 
ศูนย์ประสานงานการขึ้นทะเบียนคนพิการ	 เป็นศูนย์ข้อมูลสุขภาพ 
ของกลุ่มเป้าหมายในตำาบล	 เป็นศูนย์ประสานการส่งต่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพ	 ให้บริการอุปกรณ์ที่จำาเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 เป็น
ศูนย์ประสานการรวมกลุ่มและจัดกิจกรรมของคนพิการ	 และผู้สูงอายุ	
และเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์และประสานรับเร่ืองร้องทุกข์	 ร้องเรียน	
พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ	 และผู้สูงอายุ	 สามารถบูรณาการกับศูนย์บริการ
คนพิการ	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 หรือสถานบริการอ่ืนๆ	 

ที่เหมาะสม	

	 ปัจจุบันนำาร่องใน	 5	 อปท.	 ได้แก่	 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	

เทศบาลเมืองสะเดา	 เทศบาลตำาบลระโนด	 องค์การบริหารส่วนตำาบล

คูหา	 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำาบลทับช้าง	 เป็นต้นแบบ	 และจะ 

ขยายผลไปให้ครบทั้ง	16	อำาเภอ	

	 กลไกของศนูยส์ร้างสขุชุมชนตำาบลทบัช้างมแีนวทางต่อยอดโดย

ร่วมจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับตำาบลและแผน

ดูแลคุณภาพชีวิตรายบุคคล	(Care	plan)	โดยประสานภาคีนอกพื้นที่

และในพืน้ทีใ่หท้ำางานร่วมกัน	จำาแนกยทุธศาสตร์แตล่ะดา้น	โดยทำางาน

ผ่านแอพพลิเคช่ัน	 iMed@home	 และ	 www.communeinfo.com	

ปรับข้อมูลรายบุคคลให้มีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ

เป็นปัจจุบัน	 ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมเพื่อนำามาปรับยุทธศาสตร์

การทำางาน	และระบบเยีย่มบา้นในรูปแบบจติอาสาแบบบคุคลและกลุ่ม

บูรณาการเพื่อให้สามารถติดตาม	ประเมินผล	ลดช่องว่างการให้ความ

ช่วยเหลือที่ซ้ำาซ้อนและไม่สามารถวัดผล	เสริมด้วยกิจกรรมอื่นๆ	ได้แก่	

การระดมทุนเพื่อการศึกษา	 ของใช้มือสอง	 สิ่งของเคร่ืองใช้	 วัสดุสิ้น

เปลือง	สิง่อำานวยความสะดวกจากชุมชนและเครือขา่ย	การทำาธรรมนญู

ตำาบล	โดยมีภาคีหลักได้แก่	อบต.ทับช้าง	รพ.สต.	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ	โรงเรียนผู้สูงอายุ	ฯลฯ
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สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

	 ศูนย์สร้างสุขชุมชนทำาหน้าที่ในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย

ระดบับคุคลในพืน้ทีต่ำาบล	โดยมคีณะกรรมการคณุภาพชีวติระดบัอำาเภอ	

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้แก่	มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ.สงขลา	

Node	 flagship	 สสส.สำานัก	 6	 สงขลา	 สำานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงทางมนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ที่จำาเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเป็นภาคีหนุนเสริม

กรณีชุมชนเปราะบางดูแลกลุ่มเปราะบาง : ชุมชนแหลมสนอ่อน

	 ชุมชนแหลมสนอ่อน	ตำาบลบอ่ยาง	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัสงขลา	

ต้ังอยู่ในทำาเลทองของเทศบาลนครสงขลา	 ผู้บริหารเทศบาลหลายยุค 

ที่ผ่านมาพยายามหาโครงการที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่	 แต่ก็ยังทำาไม่ได้

ด้วยปัญหาของการใช้กรรมสิทธ์ิที่ดินของชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็น 

ผู้ประกอบการอยู่อาศัยในพื้นที่มากว่า	 30	 ปี	 ในฐานะคนอพยพมา

อาศัยที่ราชพัสดุ	 กรมธนารักษ์	 แต่ไม่ได้ทำาสัญญาเช่าให้ถูกต้อง	 

มปีระชากรประมาณ	200	คน	80	ครัวเรือน	มคีำาสัง่รัฐบาลใหจ้ดัระเบยีบ

ชายหาดสมหิลาและใหม้าอยูท่ีน่ี	่โดยไมไ่ดท้ำาสญัญาใหเ้ปน็กิจลักษณะ	

สมาชิกเร่ิมสร้างบ้านทำาร้านอาหารประกอบกิจการของตนมานับสิบปี	

ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟช่ัวคราว	 น้ำาก็เป็นน้ำาบาดาลเจาะเองหรือซ้ือน้ำาทาน	

เทศบาลนครสงขลาได้ขอเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์มานานพอกันแต่ก็ไม่มี

โอกาสไดพ้ฒันาโครงการใดเปน็รูปธรรม	ชุมชนก็ไมส่ามารถใช้ประโยชน์

ของพืน้ทีเ่พราะไมไ่ดม้กีรรมสทิธ์ิเช่าใช้ประโยชนอ์ยา่งถกูตอ้ง	แตก็่ไมใ่ช่ 

ผู้บุกรุก	จนกระทั่งล่าสุด	ธนารักษ์จะให้ชุมชนเช่าที่ให้ถูกต้อง	การเป็น

ชุมชนเปราะบางทำาให้เข้าใจสภาพปัญหาของคนเปราะบางด้วยกัน	 

เมื่อมีโอกาสได้ร่วมกับ	 ศปจ.	 สงขลาเก็บข้อมูลคนยากลำาบากและ 

เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำาบลบ่อยาง	 ปี	 2560	 จึงเป็นที่มาของ

กิจกรรมที่ได้ร่วมกันดูแลคนยากลำาบากฯ	 ในชุมชนทั้งในพื้นที่ชุมชน 

และนอกชุมชน	
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สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

	 การดำาเนินงานดังกล่าวอาศัยภาวะผู้นำาของชุมชน	 ได้แก่	 

คุณบุณย์บังอร	 และ	 คุณนิพนธ์	 ชนะโชติ	 เป็นแกนนำาสำาคัญร่วมกับ

คณะทำางานของศนูยป์ระสานงานภาคพีฒันาอำาเภอเมอืงมาหนนุเสริม	

ดำาเนนิการในลักษณะชุมชนไมท่อดทิง้กัน	โดยมกิีจกรรมสำาคญัประกอบ

ด้วยกิจกรรม	 “ห้องเรียนประจำาเดือน”	 สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความ
สมัพนัธ์ในกลุ่ม	ลดขยะเปยีกในครัวเรือน	นำาวัสดเุหลือใช้มาใช้ประโยชน	์

การลดรายจา่ยเสริมรายได	้การดแูลสขุภาพ	ฯลฯ	การจดักิจกรรมแตล่ะ

ครั้งจะมีผู้สูงอายุจากชุมชนรอบข้างมาร่วม	มีเครือข่ายสวนผักคนเมือง

หาดใหญ่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เทศบาลนครสงขลา	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	ฯลฯ	มาร่วมสนับสนุน

	 การปลูกผักในป่าสน	ทำาซุ้มตำาลึง	นำาขยะเปียก	ขยะของเก่า
มาทำาปุ๋ยหมัก	รายได้ส่วนหนึ่งนำามาดูแลสมาชิกที่ยากลำาบาก	ศูนย์ผ้า
แบ่งปัน	 ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข	 นำาเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับการ

บริจาคมาแบง่ปนัสง่ต่อใหกั้บสมาชิกทีต่อ้งการ	สว่นหนึง่นำาไปจำาหนา่ย

สร้างรายได้	การระดมทุนด้วยการจัดตั้งกองทุนกลาง	มีการจัดเลี้ยง
น้ำาชาร่วมกับเครือขา่ยตา่งๆ	ในพืน้ที	่ร่วมกบัศนูยค์ุม้ครองคนไร้ท่ีพึง่
จังหวัด	 นำาผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพพื้นฐานมาร่วมฟื้นฟูโดยกิจกรรม
ชุมชนบำาบัด	 แก้ปัญหาคนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคม  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด	 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	 สนง.พัฒนาชุมชน	

เทศบาลนครสงขลา	อำาเภอเมอืง	ศนูยป์ระสานงานหลักประกันสขุภาพ

ภาคประชาชนอำาเภอเมอืง	สมาคมอาสาสร้างสขุ	ฯลฯ	ในการแก้ปญัหา
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การเข้าไม่ถึงสิทธิ์พื้นฐาน	ประสานงานการทำาบัตรประชาชน	การสร้าง

อาชีพและรายได้

	 จากทุนเดิมที่กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนดำาเนินการ	

ได้รวมตัวเป็นเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำาบลบ่อยาง	ปัจจุบันเครือข่าย

มีสมาชิกประมาณ	1,000	คน	ขยายผลการดำาเนินงานจากพื้นที่ชุมชน

แหลมสนอ่อน	 สร้างรากฐานความเป็นชุมชนเข้มแข็ง	 ให้ชุมชนดูแล

ชุมชนด้วยกันผ่านเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มสตรีที่มีผู้นำา 

ที่มีความสามารถและเข้มแข็ง	 มีแผนจะจัดต้ังศูนย์บ่อยางพึ่งตนเอง	 

เป็นกลไกประสานงาน

	 ทัง้นีก้ารทำางานในระดบัตำาบลดงักล่าว	มอีงคก์รสนบัสนนุระดบั

จังหวัดที่เข้ามาทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและช่วยอำานวยการ	คือ	

 1) กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจำาเป็นต่อสุขภาพจังหวัด
สงขลา	 เกิดขึ้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	 (อบจ.)	 และ
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เขต	12	ลงขันร่วมกัน	

เป็นงบรายหัวตามจำานวนประชากรระดับจังหวัดต้ังแต่ปี	 พ.ศ.2558 

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นในกลุ่มคนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ป่วย 

รอการฟื้นฟู	 พัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์และคุณภาพชีวิต

ของกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย	ตั้งศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์	

รวมไปถึงจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนโดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ 

ของการพัฒนาระบบบริการ	 ในระดับจังหวัด	 กองทุนฯทำาหน้าที่เป็น

องค์กรประสาน	หนนุเสริม	และร่วมกันทำางานกับหนว่ยงานสว่นภมูภิาค	

ส่วนท้องถิ่น	ส่วนประชาสังคม	เอกชน	และชุมชน	บูรณาการเชื่อมโยง

กับภาคีที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 อปท.	 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ท้องถิ่น	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 องค์กรคนพิการ	 องค์กรผู้สูงอายุ	

สาธารณสุขจังหวัด	 สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดั	ศนูยบ์ริการคนพกิารทัว่ไปศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวติและสง่เสริม

อาชีพผู้สูงอายุ	 มูลนิธิชุมชนสงขลา	สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ	

สมาคมอาสาสร้างสุข	เป็นต้น	

	 โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ	คือ	การจัดตั้งศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการข้อมูล	ในรูปแบบสร้าง	“ทางเชื่อม”	เป็นข้อต่อกลางนำา

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐ	

วิชาการ	 เอกชน	 ประชาสังคม	 มากำาหนดยุทธศาสตร์ร่วมลดช่องว่าง

งานขอ้มลูทีต่า่งคนตา่งมอียูแ่ตล่ะหนว่ยงาน	โดยอาศยัขอ้มลูรายบคุคล

ชุดเดียวกัน	(กำาลังดำาเนินการ)	บริการฟิ้นฟูทางการแพทย์ ทำาหน้าที่
บันทึกข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในกลุ่ม 

เป้าหมายทั้งในและนอกสถานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 และ

จัดสรรงบประมาณการให้บริการ	การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 
คณะทำางานแบบบูรณาการ	 มีการอบรมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

การปรับสภาพทีอ่ยูอ่าศยัแบบบรูณาการแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

และภาคีที่เก่ียวข้อง	 มีรูปแบบคู่มือในการปรับสภาพบ้านเพื่ออำานวย

ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่	 รวมไปถึงประสานทรัพยากร	 แรงงาน	 

จากภาคีเครือข่ายมาร่วมดำาเนินการ	 และศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน
จังหวัดสงขลา	(Smile	service	for	all	Songkhla)	เพื่อแก้ไขปัญหา
กายอุปกรณ์จงัหวดัสงขลา	เปน็ศนูยบ์ริการซ่อมบำารุง	ศนูยป์ระสานงาน	

และศูนย์รับบริจาคกายอุปกรณ์แห่งแรกในจังหวัดสงขลาและภาคใต้	 

เพื่อให้ผู้พิการ	 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	 และผู้ป่วยที่มีความจำาเป็น 
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ต้องได้รับกายอุปกรณ์	 สามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและ

ครอบคลุม	ซ่อมบำารุงกายอุปกรณ์	นำากายอุปกรณ์ทีเ่ปน็ขยะในพืน้ทีม่า	

renovation	 และแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีความจำาเป็นต้องใช้อย่างมีระบบ	

ลดต้นทุนการซ้ือกายอุปกรณ์ใหม่	 สร้างอาชีพให้คนพิการ	 โดยการ 

ขับเคล่ือนผ่านภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และภาค

ประชาสังคม	จำานวน	14	ภาคีเครือข่าย	

 2) คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอำาเภอ (พชอ.)
	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	 หรือ	 พชอ.

ต่อยอดมาจากงาน	District	Health	System	(DHS)	หรือเครือข่าย

สขุภาพระดบัอำาเภอ	ตัวอยา่งเดน่ๆ	เช่น	คณะกรรมการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตอำาเภอนาทวีโดยมุ่งมั่นเดินตามยุทธศาสตร์	 “คนนาทวีไม่ทอดทิ้ง

กัน”	 พัฒนาเครือข่ายมาต้ังแต่ปี	 2555	 มุ่งเน้นการพัฒนาการดูแล 

ผู้พิการในชุมชนโดยโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายในการดูแลผู้พิการ

ในชุมชน	เป็นการทำางานร่วมกันระดับอำาเภอ	โดยมีคณะทำางาน	DHS	

อำาเภอนาทวเีปน็กลไกหลัก	ประกอบดว้ย	องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่	

ตัวแทนคนพิการ	 โรงพยาบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 

การศึกษานอกโรงเรียน	 สาธารณสุขอำาเภอ	 กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน	 และ

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน	

	 ปจัจบุนัคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอำาเภอ	(พชอ.)	

มคีวามร่วมมอืจากภาคสว่นต่างๆ	อาท	ิรพ.สมเดจ็พระบรมราชินนีารถ	

ณ	อำาเภอนาทว	ีสาธารณสขุอำาเภอ	มลูนธิิชุมชนสงขลา	องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 อสม.ภาคเอกชน	 และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	 อบจ.	

ภายใต้ยุทธศาสตร์	 “คนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน”	 ดำาเนินกิจกรรม	 ดูแล  
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ	 จัดต้ังศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพระดับชุมชน	 ตำาบล	 ปัจจุบันมี	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 ตำาบล 

นาหมอศรี	 และตำาบลทับช้าง	 ตำาบลฉาง	 มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรม
บริการผู้ป่วย	บริการแพทยแ์ผนไทย	นวด	ยมืกายอุปกรณ์	สร้างอาชีพ

แก่ผู้พิการให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น	 และมีการสนับสนุนการจ้างงาน

ตามมาตรา	33	และ	35	 ในปี	 2562	รพ.สมเด็จฯ	นาทวี	 ได้บันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ	 ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์	 และกระทรวงสาธารณสุข	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพกิารในชุมชนโดยการจดัต้ังศนูยบ์ริการคนพกิารทัว่ไป	และสนบัสนนุ

การจา้งงานคนพกิารในโรงพยาบาล	32	แหง่	จดัตัง้ศนูยบ์ริการคนพกิาร

ปี	 2562	 โดยจัดบริการภายในศูนย์	 ได้แก่	 บริการข้อมูลข่าวสาร	 

เรียกร้องแทนคนพิการ	 บริการให้ความช่วยเหลือในการดำารงชีวิตขั้น 

พืน้ฐาน	ประสานความช่วยเหลือกับหนว่ยงานภาครัฐ	บริการช่วยเหลือ

คนพิการ/ผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ	 ดูแลสุขภาพกลุ่มโรคเร้ือรังโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 “สุขภาพดีวิถีคนนาทวี	 :	 อาหารเพื่อการ
บำาบัด”	ดึงเครือข่ายเกษตรจิตอาสา	ปราชญ์ชาวบ้าน	แพทย์แผนไทย
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ในพืน้ทีร่่วมดำาเนนิการพฒันา

คุณภาพชีวิ ตและใ ช้พื้ นที่ 

ในชุมชนเป็นแหล่งเ รียนรู้	

โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว	เพื่อลดคนพิการรายใหม่	
สร้างเครือข่ายสุขภาพระดับ

อำาเภอค้นหาสิ่งดีในชุมชน

และจั ดทำ า กิจกรรม ต่างๆ	 

ตามบริบทของพื้นที่	 อาทิ	

ก ลุ่ม ช่วยเหลือ ผู้สู งอายุที่

ยากไร้โดยชุมชน	 กลองยาว 

ผู้สูงอายุ	สินค้า	OTOP	โดย

ผู้สู งอายุ ผักปลอดสารพิษ	

กำาลังใจจากเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือโดย 

ผู้สูงอายุและซ่อมแซมบ้าน 

ให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้เสริมทักษะด้านการผลิตและเสริม

อาชีพเพิ่มเติมให้คนพิการและครอบครัว	โครงการ	เติมน้ำามันเติมบุญ 
ระดมทุนด้วยการจัดแคมเปญให้ประชาชนเติมน้ำามันในราคาที่เพิ่มขึ้น

ลิตรละ	3	สตางค์และเจ้าของปั๊มน้ำามัน	ปตท.	ได้สมทบเงินบริจาคอีก	

3	สตางค์	เป็นเวลา	2	เดือนต่อปี	นำาเงินที่ได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาล	

ขณะทีท่อ้งถิน่ในพืน้ที	่เช่น	อบต.ทา่ประดู	่มกีารทอดผ้าปา่ขยะรีไซเคลิ	

นำาเงินที่ได้ไปจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนยากลำาบากในพื้นที่

 2.3.2 การพฒันาระบบสารสนเทศกลาง กรณแีอพพลิเคชัน่ 
Appication	 :	 iMed@home	 ริเร่ิมขึ้นโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา	 
ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา	 (ศปจ.)	 และ
โปรแกรมเมอร์อิสระ	 คุณภานุมาศ	 นนทพันธ์ุ	 เมื่อปี	 2560	 มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลกลางระดับจังหวัดในการเช่ือมโยง
เครือข่ายภาครัฐ	 ท้องถิ่น	 ภาควิชาการ	 ภาคเอกชน	 ประชาสังคม	 
ชุมชน	 หนุนเสริมการทำางานในการดูแลประชาชนคนยากลำาบากและ 
ผู้เปราะบางทางสังคม	 ระบบข้อมูลกลางมีตั้งแต่การเก็บข้อมูล	 บันทึก
ภาพ	 การเยี่ยมบ้าน	 ประเมินผลและรายงานผล	 ประกอบด้วยหัวข้อ
หลัก	3	อย่าง	ได้แก่	ฐานข้อมูลคนยากลำาบาก	การวิเคราะห์ผล	และ
ระบบการเยี่ยมบ้าน	 โดยจะแสดงผลสำาหรับสมาชิกทั่วไปในลักษณะ
ข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติในแต่ละด้านตามคำาถามในแบบสำารวจ	ในส่วน
ทีเ่ปน็คณะทำางานของแตล่ะหนว่ยงานทีไ่ดเ้ขา้มาใช้ระบบหลังไดรั้บการ
อนุมัติสิทธิ์จะสามารถบันทึก	 แก้ไข	 และเข้าถึงข้อมูลระดับตัวบุคคล 
ในขอบเขตระดับพื้นที่ต่างๆ	ตามที่คณะทำางานกำาหนด
	 Appication	:	iMed@home	นีพ้ฒันาขึน้เพือ่ใช้ในสมาร์ทโฟน	
ระบบแอนดรอยด์	(Android)	ดังตัวอย่างสมาร์ทโฟน	HTC	One	X,	
Xperia	 S,	 Samsung	 Galaxy	 Note,	 HTC	 Sensation,	 XL   
Motorola,	Razr	Maxx,	 LG	Optimus,	Huawei,	LG	Prada,	
SAMSUNG	GALAXY	NEXUS	เป็นต้น
	 หมายเหตุ	 :	ปัจจุบันระบบปฏิบัติการที่สำาคัญของสมาร์ทโฟน
ได้แก่	 ระบบแอนดรอยด์	 (Android)	 ระบบไอโอเอส	 (IOS)	 ของ	
Apple	และระบบ	วินโดว์	(Windows)
	 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันนี้	 เกิดจากข้อจำากัดที่พบจากการ 
ทำางานโดยใขพ้ืน้ทีเ่ปน็ฐานจำาเปน็ต้องมกีารทำางานร่วมกัน	มเีปา้หมาย

74 75



สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

การทำางานเพื่อไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ประกอบกับปัญหาพื้นฐาน 
ของการบูรณาการก็คืองานข้อมูล	 ปัญหาที่พบก็คือ	 ข้อมูลแยกส่วน 
ต่างคนต่างมี	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องจำานวนมากไม่สามารถเข้าถึงและ 
นำามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปี	2555	เริ่มพัฒนา
ระบบข้อมูลคนพิการเพื่ออุดช่องว่างงาน	 (จำานวนคนพิการมีไม่มาก	
เหมาะสมที่จะนำามานำาร่องพัฒนาระบบ)	 โดยประสานเครือข่าย 
ภาคส่วนต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องในด้านคุณภาพชีวิตของคนพิการมาร่วม
ออกแบบระบบข้อมูลที่ต้องการร่วมกัน	 ผ่าน	 www.communeinfo.
com	 หวังจะเป็น	 “ทางเช่ือม”	 ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่	 
นำามาสูก่ารประสานความร่วมมอืกันดำาเนนิการ	โดยสรุปความต้องการ
ของตนลงเป็นแบบสอบถามกลาง	 และสามารถเติมเต็มความต้องการ
ใหมท่ี่เปน็ความตอ้งการเฉพาะของแตล่ะพื้นที่	นำาลงพืน้ที่ระดับอำาเภอ	
อาศยัขอ้มลูในการพฒันาศกัยภาพคนทำางาน	คนเก็บขอ้มลู	และชักชวน
เครือข่ายท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาใช้	 โดยใช้เลข	 

13	 หลักอ้างอิง	 แต่มีการกำาหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงระดับต่างๆ	 เพื่อ
พิทักษ์สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตัวบุคคล	 และแก้ปัญหาการปรับข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันด้วยการพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านเพื่อให้เกิดการติดตาม
ประเมินผล
	 ต่อมาปี	 2560	 ได้พัฒนา	 Application	 :	 iMed@home	 
ให้เป็น	 platform	 ในการอภิบาลระบบสามารถทำางานข้อมูลผ่าน 
สมาร์ทโฟน	 เก็บข้อมูล	 บันทึกภาพถ่าย	 แก้ไขข้อมูล	 บันทึกข้อมูล 
ได้โดยตรง	 โดยเน้นในกลุ่มคนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคม	
ประกอบการนำาเสนอผลของข้อมูลและมีระบบเยี่ยมบ้านเพื่อติดตาม
รายงานผลในลักษณะบูรณาการการทำางาน	 โดยมีเป้าหมายในการจัด
ทำาฐานขอ้มลูกลุ่มเปา้หมายไดด้ว้ยชุมชนและองคก์รในพืน้ที	่สร้างระบบ
เยี่ยมบ้านแบบเรียลไทม์	 และระบบสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และปัจจุบันก็ถูกนำาไปใช้อย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้

76 77



สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

3. การก้าวข้ามข้อจำากัดในการจัดการ

	 จากสภาพปัญหาของผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น	 จำาแนกกลุ่ม 

ผู้สงูอายเุปน็	2	กลุ่มใหญค่อื	กลุ่มประชากรทีส่ามารถเขา้ถงึสทิธ์ิในการ

รับบริการพื้นฐานของภาครัฐ	 และเข้าไม่ถึงสิทธ์ิ	 กลุ่มหลังไม่ได้มีการ

สำารวจอยา่งจริงจงั	ทำาใหไ้มส่ามารถระบจุำานวนทีแ่นน่อน	กลุ่มประชากร

เหล่านี้ตกหล่นอยู่ในชุมชน	 บางคนเป็นประชากรแฝง	 ไม่มีบัตร

ประชาชน	บัตรหาย	เป็นคนเร่ร่อน	ย้ายบ้าน	ไม่สามารถเดินทางกลับ

ไปยังถิ่นกำาเนิด	 หรือหาผู้รับรองหรือยืนยันความเป็นคนไทยไม่ได้	 

ข้อจำากัดของโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะผสมผสาน	

ระหว่างการใช้อำานาจภาครัฐผ่านรัฐบาลสว่นกลาง	มนีโยบาย	กฎหมาย	

งบประมาณ	ที่ส่งต่อมาจากส่วนกลาง	ลงมาสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาค	และ

ท้องถิ่น	ในลักษณะต่างคนต่างทำา	นโยบายจำานวนมากผันแปรไปตาม

ตัวบุคคล	ชาดความต่อเนื่อง	อีกทั้งงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมีหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวขอ้ง	มเีจา้ภาพทีรั่บผิดชอบจำานวนมาก	ทำาใหเ้กิดขอ้จำากัดในการ

ช่วยเหลือดแูล	และมขีอ้จำากัดในดา้นองคค์วามรู้	เทคโนโลยเีฉพาะดา้น

ที่จะรองรับปัญหาใหม่ๆ	 อันเกิดจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว	

	 การทำางานในระดับพื้นที่ก็เช่นกัน	 ตกอยู่ในสภาพพื้นฐาน 

ที่อ่อนแอ	 ชุมชนมีแต่ผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน	 มีภาระเล้ียงลูกหลาน 

ขณะวัยทำางานย้ายถ่ินฐานไปอยู่ในเขตเมือง	 ผู้สูงอายุยังมีสภาพทาง

เศรษฐกิจที่ไม่ดีอีกมาก	 ความไม่มั่นคงในชีวิตเช่นนี้ก็เป็นอีกข้อจำากัด	

รวมไปถึงอำานาจหน้าที่การดูแลของหน่วยงานต่างๆ	 มีขอบเขตการ

ปกครองหลายระดับ	ทั้งเขต	จังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	หมู่บ้าน	จำาเป็น 

ที่จะต้องเชื่อมโยง	หนุนเสริมกันและกัน	ไม่สามารถแยกขาดจากกัน
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4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

	 1)	ให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	14	จังหวัดภาคใต้	สำานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข	 
เขต	 11	 และ	 12	 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 เขต	 11	 และเขต	 12	
สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	(สสว.)	เขต	11	และเขต	12	
ร่วมกันใช้กลไกกองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเปน็ทางการแพทย	์กองทนุ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	 กองทุนดูแลผู้สูงอายุในวัยพักพิง 
ระยะยาว	 ร่วมกับสถาบันวิชาการ	 เครือข่าย	 ศปจ.	 สมาคม	 มูลนิธิ	 
ภาคเอกชน	มาเป็นกลไกประสานงานให้เกิด	โดยมีกลไกประสานกลาง
การระดับจังหวัดเป็นหน่วยหนุนเสริม	 ในการบูรณาการการทำางาน
ระหว่างส่วนภูมิภาค	 ส่วนท้องถิ่น	 ส่วนวิชาการ	 ภาคประชาสังคม	 
ภาคเอกชน
	 	 1.1)	สำารวจและพัฒนาระบบข้อมูลกลางโดยใช้กลุ่ม 
เป้าหมายผู้สูงอายุรายบุคคลยึดโยงกับเลข	 13	 หลัก	 เสริมหนุนการ
ทำางานตามอำานาจหน้าที่	 จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่	
และระดับบุคคล	
	 	 1.2)	ร่วมกันกำาหนดหรือแก้ไขระเบียบของกองทุนฯ	 
ทุกกองทุน	 เพื่อเอ้ือให้เกิดการประสานการทำางาน	 ลดทอนปัญหา 
และอุปสรรค	
	 	 1.3)	ร่วมกันผลักดันนโยบายต่อราชการส่วนกลางในการ
แก้ปัญหาผู้สูงอายุที่เป็นคนไทยไร้สิทธิ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถพิสูจน์

สทิธ์ิ	หรือมช่ีองทางอำานวยความสะดวกในการพสิจูนส์ทิธ์ิ	หรือมกีองทนุ
เฉพาะกิจทีม่าดแูลประชากรในกลุ่มนีใ้หส้ามารถบรรเทาความเดอืดร้อน
เฉพาะหน้า
	 	 1.4)	ประสานความร่วมมือระดับตำาบลในการบูรณาการ
งาน	พัฒนาระบบการจัดการ	โดยร่วมมือระหว่าง	อปท.	ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	 ศูนย์บริการคนพิการ	 
ศูนย์ไอทีซี	และอื่นๆ	
	 	 1.5)	พัฒนาศักยภาพแกนนำาผู้สูงอายุ	 อผส.	 อสม.	 
โดยหลักสูตรกลาง	 เช่น	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 เพื่อให้สามารถเป็นผู้ช่วย 
นกัภายภาพ	ร่วมกับโรงพยาบาลในการดแูลผู้ปว่ยตดิบา้นติดเตยีงระดบั
ครัวเรือน	
	 2)	ให้องค์กรภาคประชาสังคม	 ภาคเอกชน	 ภาควิชาการ	 
องค์กรชุมชน	 ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบาง	
โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐาน	 เพื่อช่วยเหลือ	 สงเคราะห์	 
สร้างเสริมสุขภาวะในลักษณะชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน	 ตามรูปแบบและ
สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่	โดยคำานึงถึง
	 	 2.1)	การดูแลช่วยเหลือ	สงเคราะห์	ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเอง
ไม่ได้	ไร้ผู้อุปการะอยู่ในภาวะยากลำาบาก	
	 	 2.2)	ระดมทุนจัดต้ังกองทุนระดับตำาบล	 ใช้ทรัพยากร 
ในพื้นที่นำามาจัดตั้งเป็นศูนย์
	 	 2.3)	สร้างอาชีพเสริม	ลดรายจ่าย	สร้างรายได้	ในรูปแบบ
ธุรกิจเพื่อสังคม
	 	 2.4)	จดัต้ังกลไกเพือ่นช่วยเพือ่นในกลุ่มผู้สงูอาย	ุคนพกิาร	
และให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
	 	 2.5)	ให้มีกติกาชุมชนหรือธรรมนูญชุมชนในการดูแล 
ผู้สูงอายุ
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	 3)	ให้มีพื้นที่ขยายผลชุดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม 
พฤฒพลังและกลุ่มเปราะบางทางสังคม	อย่างน้อยจังหวัดละ	1	ตำาบล	
เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ก่อนขยายผลต่อไป

 ข้อเสนอ
	 1)	ขอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	
(พชอ)	 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	เขต	11	และเขต	12	 เขตสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข	 เขต	 11	และ	12	สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ศูนย์ประสานงาน
ภาคีพัฒนาจังหวัด	 (ศปจ.)	 กศน.	 ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่	 สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	สมาคม	มูลนิธิ	ภาคเอกชน	
ภาควิชาการ	ร่วมกันดำาเนินการ
	 	 1.1)	พฒันาแบบคดักรองผู้สงูอายแุละสำารวจขอ้มลูเพือ่ดแูล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรายบุคคล	 และเพื่อให้ผู้สูงอายุทราบสภาวะของ
ตนเองและดูแลตนองได้ถูกต้อง
	 	 1.2)	จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระดับตำาบล	
และมี	care	plan	รายบุคคลเพื่อดูแลคุณภาพชีวิต
	 	 1.3)	ร่วมกันแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหา
	 	 1.4)	จัดต้ังและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้สามารถ
มสีว่นร่วมในการจดัทำาแผน	การร่วมแก้ปญัหาของผู้สงูอาย	ุโดยดำาเนนิ
การผ่านหลักสูตรกลางที่จะจัดทำาร่วมกัน
	 	 1.5)	จัดต้ังธนาคารเวลาเพื่อสร้างทีมจิตอาสา	 ช่วยดูแล 
ซึ่งกันและกัน
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1. สถานการณ์ปัญหา
 ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

	 การดำารงชีวติปจัจบุนัมคีวามแขง่ขนัสงู	เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ

ทีบ่บีรัด	ทำาใหส้ภาพแวดล้อมทางสงัคมเปล่ียนแปรไป	สง่ผลใหเ้กิดปจัจยั

เสี่ยงในหลายด้าน	โดยเฉพาะด้านสุขภาพ	โดยบุคคลอาจมีพฤติกรรม

หรือการกระทำาที่อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 ทั้งทางตรง 

และทางอ้อมและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้	 โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ 

กล่าวถงึในเอกสารเล่มนี	้จะกล่าวถงึปจัจยัเสีย่งในเร่ืองการดืม่เหล้าหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	การสูบบุหรี่	และการใช้สารเสพติด	ปัจจัยเสี่ยง

ทั้ง	 3	 ประเด็นนี้	 เครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงภาคใต้ได้ขับเคล่ือน 

การดำาเนินงาน	 โดยใช้แนวคิดปัจจัยกำาหนดสุขภาพขับเคลื่อนกิจกรรม

ร่วมกับเครือข่ายตั้งแต่ปี	พ.ศ.2558

สถานการณ์การดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด
 1. การดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
	 จากการสำารวจพฤติกรรมการดืม่สรุาของประชากร	ป	ีพ.ศ.2557	

โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 พบข้อมูลผู้ดื่มแอลกอฮอล์ของภาคใต้ 

ที่มีอายุ	 15	 ปีขึ้นไปมีผู้ดื่มจำานวน	 1.4	 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ	 20.2	

แยกเป็นเพศชายร้อยละ	37.8	เพศหญิงร้อยละ	3.4	โดยนักดื่มที่อยู่ใน

ช่วงอายุระหว่าง	 15-19	 ปี	 ร้อยละ	 10	 สำาหรับอายุ	 25-59	 ปี	 

ร้อยละ	 24.5	 เคร่ืองดื่มที่นิยมมากที่สุดคือ	 เบียร์	 ร้อยละ	 48.9	 

แต่ในภาพรวมคนใต้ส่วนใหญ่	ร้อยละ	51.8	จะเน้นการดื่มสุรา	ซึ่งรวม

ถึงสุราขาว	สุราสี	 สุราแดง	และสุราอื่นๆ	สำาหรับค่าใช้จ่ายในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคใต้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนอยู่ที่	973.6	บาท	

คำานวณค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่อเดือนสูงถึง	 1.4	 พันล้านบาท	 ด้าน 

ผลกระทบจากการดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ของภาคใต	้พบเกิดอุบตัเิหตุ	

ร้อยละ	14.2	และร้อยละ	2.2	ประสบอุบตัเิหตุขณะโดยสารยานพาหนะ

ของผู้อื่น	(ที่มา	:	สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้	

ปี	พ.ศ.2558)

 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮฮล์
	 1)	เกิดโรคเร้ือรังอ่ืนๆ	 ได้แก่	 โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 

โรคเบาหวาน	 โรคตับอักเสบ	 โรคตับแข็งจากสุรา	 โรคตับอ่อนอักเสบ

แบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง	 โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือ 

โรคกระเพาะอักเสบจากสุรา	 แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากน้ำาย่อย	

โรคต่อมหมวกไต	โรคเกาต์	โรคพิษสุราเรื้อรัง	ฯลฯ	ส่งผลลุกลามไปยัง

การเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 เช่น	 ในระบบ 

ทางเดินอาหารส่วนบน	ทรวงอก	ตับ	มะเร็งในปากและช่องปาก	เช่น

มะเร็งหลอดอาหาร	มะเร็งลำาไส้ใหญ่	มะเร็งกระเพาะอาหาร	มะเร็งตับ	

มะเร็งเต้านมในผู้หญิง	 และมะเร็งรังไข่	 นอกจากนี้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ 

ยังเป็นโรคทางระบบประสาท	 ความจำาเสื่อม	 เสียการควบคุมด้าน
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อารมณ์	วิกลจริต	นอนไมห่ลับ	กลุ้มใจ	โรคสมองพกิาร	ซ่ึงการทำาหนา้ที่

ของสมองผิดปกติส่งผลถึงการทำางานของอวัยวะภายในร่างกาย	 

กล้ามเนื้อส่วนปลายแขน	 ขา	 อ่อนแรง	 และโรคลมชัก	 (ข้อมูล 

จากเว็บไซต์	www.thaihealth.or.th	)	

	 2)	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 จากการดื่มเหล้าและเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์	 รายงานวิจัยเร่ือง	 “ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ของการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในประเทศไทย”	พบบคุคลทีม่กีาร

ดื่มเหล้า	หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะสูญเสียประสิทธิภาพการทำางาน	

เนือ่งจากการขาดงานเพราะปญัหาสขุภาพ	โดยผู้ทีด่ืม่ในระดบัอันตราย

มาก	จะสูญเสียประสิทธิภาพการทำางานมากที่สุด	ร้อยละ	13.9	หรือ

คิดเป็นการขาดงาน	30	วนัตอ่ป	ีอันดบัสองไดแ้ก่	กลุ่มทีเ่คยดืม่มาก่อน	

สูญเสียประสิทธิภาพ	 ร้อยละ	 13.2	หรือคิดเป็น	 29	 วันทำางานต่อปี	

ทั้งนี้ผลกระทบของการดื่มเหล้าหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 จะมีผล 

กระทบในชีวิตประจำาวันในวันที่ดื่มแล้ว	แต่ส่งผลในระยะยาวคือปัญหา

สุขภาพที่ติดตัวผู้ดื่มไปตลอด	แม้จะหยุดดื่มแล้วก็ตาม	ในปี	พ.ศ.2549	

มีคนไทยที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยมีสาเหตุจากการดื่มเหล้าและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เป็นจำานวน	38,868	คน	แบ่งเป็นชาย	33,887	

คน	เพศหญงิ	4,981	คน	ทำาใหป้ระเทศไทยขาดโอกาสในการสร้างตัวเลข

ผลผลิตทางเศรษฐกิจไปอีก	128,365	ล้านบาทต่อปี

	 3)	ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจกับการรักษาพยาบาลผู้ปว่ยจากการ

ดื่มเหล้าและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 เป็นมูลค่าถึง	 5,623	 ล้านบาท 

ต่อปี	 เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับผู้ป่วยใน	 2,072	 ล้านบาท	 ผู้ป่วยนอก	 

2,299	 ล้านบาท	 และค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บที่เกิดจาก

แอลกอฮอล์	ได้แก่	อุบัติเหตุการขนส่ง	การฆ่าตัวตาย	และการจมน้ำา

อีก	 1,252	 ล้านบาท	 หากเปรียบเทียบรายได้จากภาษีเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ที่รัฐบาลจัดเก็บ	 ในปี	 พ.ศ.	 2549	 รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้ 

ทั้งสิ้น	72,871	ล้านบาท	ขณะที่ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการบริโภค

แอลกอฮอล์มีมูลค่าประมาณ	 197,576	 ล้านบาท	 อย่างไรก็ตาม 

แม้ว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายหรือมีมาตรการบังคับออกมา	 อาทิ	 

พระราชบญัญติัสรุา	พ.ศ.2493	ซ่ึงเปน็กฎหมายหลักเก่ียวกับการดำาเนนิ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุรา	การรณรงค์ในช่วงเทศกาลสำาคัญต่างๆ	รวมถึง

การห้ามโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์โดยจำากัดช่วงเวลาออกอากาศ	 

แต่ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทยยังเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 

จำาเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนควรหันมาสนในการดูแล

สุขภาพของตนเอง	 และตระหนักว่าการดื่มเหล้า	 และเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตนเอง	 แต่ยังส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้วย	 (รายงานวิจัย 

ผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจของการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

ในประเทศไทย	จัดทำาโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน

สุขภาพ	HITAP)

 

 2. การสูบบุหรี่ 
	 จากสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย	พ.ศ.	2561	พบว่า

อัตราการสูบบุหร่ีของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง	 แต่ภาคใต้ยังมี

อัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด	ร้อยละ	48.48	ภาคเหนือ	ร้อยละ	39.54	

ภาคกลาง	 ร้อยละ	 39.51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ร้อยละ	 23.34	
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และกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	20.52	 โดยมาตรการการควบคุมยาสูบ	

พบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภาคเหนือ	แต่ไม่ได้ผลในภาคใต้

	 ในป	ีพ.ศ.2560	มสีถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคยาสบูสงูสดุ	

ใน	10	จงัหวดั	ไดแ้ก่	1)	กระบี	่2)นครศรีธรรมราช	3)	สตูล	4)	สกลนคร	

5)	ระนอง	6)	สงขลา	7)	อุดรธานี	8)	สุราษฎร์ธานี	9)	พัทลุง	และ	

10)	ตรัง	

 ผลเสียที่เกิดจากบุหรี่ มีหลายประการ 
	 1)	 ผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบเอง	 การสูบบุหร่ีก่อให้เกิดโรค	

เช่น	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 มะเร็งต่างๆ	 ถุงลมโป่งพอง	 โรคปอด	

หอบหืด	 ไอเร้ือรัง	 ภูมิแพ้	 หลอดลมอักเสบ	 หูน้ำาหนวก	 ต้อกระจก 

โรคในช่องปาก	 มีกล่ินตัว	 กล่ินปาก	 นิ้วและเล็บมีสีน้ำาตาลเหลือง	 

โรคทางเดินอาหาร	 กระดูกพรุน	 ข้อเสื่อม	 ข้ออักเสบ	 รูมาตอยด์	

อัมพฤกษ์	อัมพาต	เกิดความผิดปกติของอารมณ์	แก่ก่อนวัย	มีริ้วรอย

เหี่ยวย่นบนผิวหนัง	 แผลหายช้า	 ใบหน้าซูบซีด	 เป็นหมัน	 เสื่อม

สมรรถภาพทางเพศ

	 2)	ผลเสียต่อเศรษฐกิจและการงาน	 เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ 

ในการซื้อบุหรี่	และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยที่บ่อยขึ้น	ทำาให้

ขาดงานและเสยีเวลาการทำางานจากการสบูบหุร่ี/เจบ็ปว่ย	เสยีเศรษฐกิจ

ชาติ	กำาลังแรงงานบคุลากร	รัฐบาลต้องเสยีงบประมาณในการดแูลรักษา

สุขภาพของผู้สูบบุหรี่กว่าปีละ	46,000	ล้านบาท

	 3)	ผลเสียต่อสุขภาพของคนรอบข้างจากการได้รับควันบุหร่ี 

มือสอง	 จะได้รับสารพิษต่างๆ	 ในควันบุหร่ี	 และมีโอกาสเกิดโรคได้ 

เช่นเดียวกับผู้สูบบุหร่ี	 โดยในสตรีมีครรภ์	 ไม่ว่าจากควันบุหร่ีมือหนึ่ง 

หรือมือสอง	 จะทำาให้มีบุตรยาก	 เกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์	

คลอดก่อนกำาหนด	ทารกน้ำาหนักน้อยกว่า	2,500	กรัม	และเกิดอาการ

ไหลตายในเดก็ได	้นโิคตนิทีแ่มไ่ดรั้บจากควนับหุร่ี	ขบัออกทางน้ำานมได	้

ส่งผลให้เด็กได้รับนิโคตินด้วย	 ในเด็กเล็ก	 ทำาให้เป็นหวัดบ่อยขึ้น	 

เป็นหูน้ำาหนวก	หืดกำาเริบ	และอาจมีพัฒนาการล่าช้า

	 4)	ผลเสียต่อสุขภาพจากการได้รับควันบุหร่ีมือสาม	 เป็นสิ่ง

ตกค้างจากควัน	อนุภาคโลหะหนัก	สารก่อมะเร็ง	และสารกัมมันตรังสี

ทีต่ดิอยูต่ามเคร่ืองใช้ต่างๆ	และเสือ้ผ้า	ซ่ึงเปน็อันตรายอยา่งยิง่สำาหรับ

เด็กเล็ก

 3. การใช้สารเสพติด 
	 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ที	่7	จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง	

จากข้อมูลในเดือนตุลาคม	2559	ถึงเดือนมีนาคม	2560	พบว่า	ยังคง

มกีารนำายาเสพตดิจากพืน้ทีอ่ื่นๆ	มายงัภาคใตต้อนล่าง	เช่น	กรุงเทพฯ	

ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้ตอนบน	ยาเสพติด 

ที่มีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่	ได้แก่	กัญชาแห้ง	ยาบ้า	ยาไอซ์	เฮโรอีน	

พืชกระท่อม	 ยาแก้ไอ	 อัลปราโซแลมและยาประเภทต่างๆ	 ซ่ึงมีการ 

นำามาใช้ในทางที่ผิด	 เช่น	 ทรามาดอล	 โคลนาซีแพม	 และอิริมินไฟว์	 
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มตีวัยาหลักซ่ึงมกีารคา้และการแพร่ระบาดมากทีส่ดุ	3	อันดบัแรก	ไดแ้ก่	

พืชกระท่อม	ร้อยละ	59.04	ยาบ้า	ร้อยละ	26.92	และไอซ์	ร้อยละ	

5.43	 จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดแยกตามชนิดยาเสพติด	 เดือน

ตุลาคม	 2559	 ถึงเดือนมีนาคม	 2560	 พบว่า	 ยาแก้ไอ	 เฮโรอีน	 

อัลปราโซแลม	 และยาอี	 มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น	

ส่วนกระท่อม	ยาบ้า	ไอซ์	กัญชาแห้ง	กัญชาสด	คีตามีน	สารระเหย	

และฝิ่น	มีแนวโน้มการค้าและการแพร่ระบาดลดลง

	 จากข้อมูลการบำาบัดยาเสพติด	 เดือนตุลาคม	2559	ถึงเดือน

มีนาคม	2560	ในพื้นที่	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	มีผู้เข้ารับการบำาบัด

ยาเสพติด	 จำานวน	 3,227	 คน	 โดยส่วนใหญ่เข้ารับการบำาบัดยาบ้า 

ร้อยละ	40.19	รองลงมา	3	อันดับแรก	ได้แก่	กระท่อม	ร้อยละ	31.76	

ไอซ์	 ร้อยละ	 9.27	 และกัญชา	 ร้อยละ	 9.05	 เมื่อพิจารณาพื้นที่ 

ที่เข้ารับการบำาบัด	 พบว่า	 จังหวัดสงขลามีผู้เข้ารับการบำาบัดสูงสุด	 

(ร้อยละ	38.36)	รองลงมา	ได้แก่	จังหวัดตรัง	(ร้อยละ	15.71)	จังหวัด

นราธิวาส	(ร้อยละ	15.37)	จังหวัดปัตตานี	(ร้อยละ	11.19)	จังหวัด

พัทลุง	(ร้อยละ	7.96)	จังหวัดสตูล	(ร้อยละ	6.10)	และจังหวัดยะลา	

(ร้อยละ	5.30)	(ที่มา	:	สถานการณ์ปัญหายาเสพติดพื้นที่	7	จังหวัด

ภาคใต้ตอนล่าง	ห้วงตุลาคม	2559–มีนาคม	2560)

 

2. ปัจจัยกำาหนดสุขภาพที่มีผล
 ต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

 1. ปัจจัยด้านคน	ประกอบด้วย	3	อย่าง	คือ	องค์ประกอบ
ทางกาย	 องค์ประกอบทางจิต	 และองค์ประกอบทางพฤติกรรมหรือ

แบบแผนการดำาเนินชีวิต	 นอกจากนี้องค์ประกอบทางจิตยังเป็น 

ตัวกำาหนดพฤติกรรมต่างๆ	 อีกด้วย	 ได้แก่	 ความรู้สึกนึกคิดและการ 

รับรู้ที่ลึกซ้ึงและซับซ้อนที่บุคคลมีต่อตนเอง	 และมีอิทธิพลอย่างมาก 

ในการกำาหนดพฤติกรรม	 การรับรู้ที่เ ก่ียวกับสุขภาพ	 ความเช่ือ 

ความรู้สึก	ค่านิยม	และความเครียด

 2. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 องค์ประกอบทางสังคม	
เช่น	การศึกษา	ระบบเศรษฐกิจ	การประกอบอาชีพ	ระบบสาธารณสุข	

การเมืองการปกครอง	 เป็นต้น	ระบบครอบครัวและเครือญาติ	สภาพ

แวดล้อมที่อยู่อาศัย	การนับถือศาสนา	รวมทั้งวิถีชีวิตการใช้เทคโนโลยี

ในปัจจุบันและอำานวยความสะดวกสบาย

 3. ปัจจัยดา้นระบบสุขภาพและนโยบาย	การจดัการระบบ
การศึกษา	 และการจัดบริการระบบสาธารณสุขในประเทศไทย	 ทั้งใน

ระบบบริการของรัฐและเอกชน	 ปัจจุบันรัฐได้พยายามกระจายบริการ

สาธารณสขุใหค้รอบคลุมประชากรทัว่ประเทศ	โดยคดัเลือกอาสาสมคัร-
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สาธารณสุขเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในชุมชนของตนเอง	 เป็นรูปแบบ 

ที่พยายามสนับสนุนและช่วยให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองและ 

เพื่อนบา้นเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาโรคหรือการเจ็บปว่ยทีจ่ำาเป็น	การรู้จัก

ระวังป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ	 โดยเช่ือว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้

สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้นกว่านโยบายแบบเดิมที่รัฐให้บริการ	

โดยใหค้วามสำาคญักับการรักษาเมือ่เจบ็ปว่ยมากกวา่การสง่เสริมสขุภาพ

และการป้องกันโรค	นอกจากนี้ระบบการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	เช่น	เหล้า	บุหรี่	ยังมีการดำาเนินงานที่ยังไม่เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	 และยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการ 

เฝา้ระวงัและสนบัสนนุกลไกการบงัคับใช้	รวมไปถึงระบบสขุภาพในพืน้ที	่

ทีย่งัขาดการบรูณาการอยา่งเปน็ระบบ	ซ่ึงในปจัจบุนัเร่ิมมหีนว่ยจดัการ

กลางระดับอำาเภอ	คือ	DHB	ซึ่งอยู่ระหว่างการเริ่มต้น	แต่ก็ยังไม่ชัด

ว่าจะสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการขับเคลื่อนตามข้อเสนอปี 2561

ข้อเสนอ
จากปี 2561

กระบวนการ
ขับเคลื่อน

ผลลัพธ์

ข้อเสนอต่อภาคประชาสังคม

1 . ให้ ภ าคประชาสั ง คม
ดำาเนินงานในพื้นที่จาก
ต้ นทุ นที่ มี 	 เ ช่ น 	 งบ
ป ร ะ ม าณ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น	 
จุดแข็งของพื้นที่	 ปัจจัย 
ที่เอื้อทั้งด้าน	คน	องค์กร	
กฎกติกาชุมชน	 ให้เข้ม
แข็งแล้วพัฒนาเป็นต้น
แบบหรือโมเดล	แล้วสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วย
งาน/องค์กรทั้ งภาครัฐ	
วิชาการ	 วิชาชีพ	 หรือ
กลไกด้านระบบสุขภาพ
เพื่อขยายผลและสร้าง
ความเข้มแข็ง

-กระบวนการส่ ง
เ ส ริ ม ให้ พื้ น ที่ ใ ช้
ศักยภาพทั้ งด้ าน
อง ค์ความ รู้ 	 งบ
ป ร ะม าณ	 และ
บุ ค ค ล า ก ร ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
-กระบวนการสาน
พลังก ลุ่มอง ค์กร
ส นั บ ส นุ น ง บ
ประมาณให้ เ กิ ด 
การทำ า ง านแบบ
บูรณาการ
-กระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ต้นแบบ
เพื่อการขยายผล

-เกิดพื้นที่การบูรณา
การต้นแบบ	 26	
ตำาบล	 ที่มีทักษะ
การทำางานแบบมี
เ ป้ า ห ม า ย ร่ ว ม 
และขับเคล่ือนงาน 
ด้านสุขภาพอย่าง 
เป็นขบวน	 ภายใต้
ความร่วมมือของ
หลายหน่ วยงาน	 
ทั้ ง 	 สสส . 	 สช .	
สปสช.	 สำานักงาน
สาธารณสุข

ข้อเสนอ
จากปี 2561

กระบวนการ
ขับเคลื่อน

ผลลัพธ์

2.	ควรมกีารรวมกลุ่มกันเพือ่
สร้างพลังในการขบัเคล่ือน
งาน	 โดยให้มีเป้าหมาย	
วตัถปุระสงค์	ทีชั่ดเจนและ
สอดคล้องกับนโยบาย	 
ทั้ งระดับชาติ	 จั งหวัด	
อำาเภอ	ตำาบล

-กระบวนการสรุป
บทเรียนและพฒันา
ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง
นโยบายต่อหน่วย
งานด้ านป้อง กัน
และสง่เสริมสขุภาพ

-เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ
ต่อหน่วยงานด้าน
สุขภาพ
-เ กิดข้อ เสนอเ ชิง
นโยบายสาธารณะ
ต่อหน่ วยงาน รัฐ	
และ	สสส.

ข้อเสนอต่อสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1.การสนบัสนนุเงนิทนุใหกั้บ
ชุมชนและการติดตาม
ประเมนิผลของ	สสส.	ควร
ปรับปรุงวิธีการดำาเนนิงาน	
ไม่ควรเน้นเ ร่ืองข้อมูล
เอกสารมากกว่าผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นจริง	ควรเน้นการ
ใช้วิถี ชี วิตของชาวบ้าน
และหนุนเสริมด้วยหลัก
การใช้ข้อมูลที่ไม่รบกวน
เวลาของชาวบ้านมากนัก

- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น แ บ บ มี  
ส่วนร่วม
- ก ร ะ บ ว น ก า ร
อ อ ก แ บ บ ง า น 
ด้ านสุ ขภาพโดย 
ยึดเป้าหมายของ
พื้นที่เป็นตัวตั้ง
-กระบวนการเสริม
ศักยภาพภาคีผู้รับ
ทุนโดยเครือข่าย 
ในพื้นที่

-เกิดโครงการทีม่กีาร
กำาหนดเป้าหมาย
ของพื้นที่เป็นตัวต้ัง
ใน	 5	 จังหวัด	 คือ	
พัทลุง	 นครศรี-
ธรรมราช	 กระบี่ 	
สงขลา	และชุมพร
-เกิดการประเมิน
ติดตามโครงการ	
โดย เค รือข่ ายใน
พื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม
ติดตามประเมิน
-เครือข่ายผู้รับทุน
ข น า ด ย่ อ ม มี  
ทกัษะในการบริหาร
จั ดกา รโคร งการ
แบบมปีระสทิธิภาพ
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ข้อเสนอ
จากปี 2561

กระบวนการ
ขับเคลื่อน

ผลลัพธ์

2.ควรลดกฎเกณฑ์เ ร่ือง
เอกสารประกอบการเงิน 
ที่ยุ่งยาก	 เช่น	 การแนบ
สำ า เนาบัตรประชาชน	 
ในทุกรายการเบิกจ่าย	
เพื่อ เ อ้ือให้ ชุมชนหรือ
องค์กรขนาดกลาง	 เล็ก	
สามารถดำาเนินงานได้
อย่างคล่องตัว

-กระบวนการสร้าง 
พี่ เ ล้ี ย ง ห รื อ ที่
ปรึกษาระดบัจงัหวดั	
ดา้นการจดัการเร่ือง
การเงิน

-เครือข่ายผู้รับทุน
ขนาดเล็กสามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ด้ า น เ อ ก ส า ร 
การเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.ควรเร่งทำาความเข้าใจกับ
กรมสรรพากรให้มีข้อสรุป
ที่ชัดเจน	 เรื่องการจัดเก็บ
ภาษจีากเครือขา่ยทีรั่บทนุ
สนับสนุนจาก	 สสส.	 ใน
กรณีกรมสรรพากรตคีวาม
ว่าการรับทุนสนับสนุน
จาก	สสส.	เปน็การจา้งทำา
สนิค้า	และเปน็รายไดข้อง
ผู้รับทุน	 และให้มีการเสีย
ภาษี	 ณ	 ที่จ่าย	 รวมทั้ง 
มีการเรียกเก็บภาษีย้อน
หลัง	 การชำาระค่าอากร
แสตมป์	 ค่าปรับในการ
ชำาระภาษีล่าช้า

- ก ร ะ บ ว น ก า ร 
สร้างความเข้าใจ
ร่วมระหว่างกรม
สรรพากร	 สสส.	
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ยที่
เดือดร้อนจากการ
เรียกเก็บภาษี
- ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ ค ล่ื อน ไห ว เพื่ อ 
ขับเคล่ือนนโยบาย
ต่ อ หน่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง คื อ	
กระทรวงการคลัง
-กระบวนการแก้ไข
ปัญหา ร า ยก ร ณี 	
ด้านการเรียกเก็บ
ภาษี

- เ กิดหนั งสื อจาก
สรรพากร	 ในการ
เรียกเก็บภาษี	 ให้
แยกประเภทรายรับ
เป็นหมวดกิจกรรม	
และค่าตอบแทน
+ค่าบริหารจัดการ	
และสรุปว่าการรับ
งบประมาณจาก	
สสส.	 ไม่ ใ ช่ เป็น 
ค่ารับจ้างทำาของ
-เกิดการแก้ไขปญัหา
เร่ืองการเรียกเก็บ
ภาษี ให้ เค รือข่าย 
ไปแล้วจำานวน	 8	
องค์กร
-ก า ร คิ ด คำ า น วณ 
ภ า ษี จ ะ ต้ อ ง คิ ด
เฉพาะส่ วนที่ ค่ า
บริการจัดการ

ข้อเสนอ
จากปี 2561

กระบวนการ
ขับเคลื่อน

ผลลัพธ์

3 . ขอให้ 	 สสส .กำ าหนด
โ ค ร ง ส ร้ า งห รื อ กล ไ ก 
การทำางานระดับภูมิภาค	
เพื่ อ เพิ่ ม ช่องทางการ
สื่อสารระหว่าง	 สสส. 
กับภาคีเครือข่ายได้ง่าย
และสะดวกขึ้น

-กระบวนการผลัก
ดันให้ เ กิ ดหน่ วย
จดัการระดับจงัหวัด
-กระบวนการรับฟัง
ความเห็นเครือข่าย
ผู้รับทุน	 สสส.ด้าน
การกระจายอำานาจ

-เกิดหน่วยจัดการ
ระดับจังหวัด	 ใน
บ า ง สำ า นั ก ข อ ง	
สสส.
-เกิดข้อเสนอด้าน
การกระจายอำานาจ
ในระดับภูมิภาค	
และการมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร กำ า ห น ด
นโยบายของ	สสส.

ข้อเสนอต่อสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

1.ควรเร่งทำาความเข้าใจและ
หาข้อสรุปกับสำานักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิใหชั้ดเจน	
เร่ืองระเบยีบหรือขอ้บงัคบั
หรือหลักเกณฑ์	 ด้าน 
งบประมาณเพือ่สนบัสนนุ
โค ร งกา รให้ กั บก ลุ่ม /
องค์กร	 ในชุมชน	 เพื่อ 
ลดปัญหาทางกฎหมาย
และการถูกเรียกคืนย้อน
ห ลั ง 	 ร วมทั้ ง เ พื่ อ ใ ห้  
คณะกรรมการกล่ันกรอง
โครงการกองทุนห ลัก
ประ กันสุ ขภาพตำ าบล	 
มี ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร
พิจารณาโครงการเพื่อ 
ลดปัญหางบประมาณ 
ค้างท่อ

-กระบวนการเสริม
ศักยภาพกรรมการ
กองทุนระดับตำาบล
-กระบวนการสร้าง
พืน้ทีต่น้แบบในการ
ลดปัจจัยเสี่ยงโดย
กองทุนท้องถิ่น
-กระบวนการส่ ง
เ ส ริ ม ใ ห้ ชุ ม ช น 
ท้องถิ่นมีศักยภาพ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร	
จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น 
ท้องถิ่น

-เกิดกองทุนท้องถิ่น
ที่ ขับ เค ล่ือนด้ าน
การลดปัจจัยเสี่ยง
นำาร่อง	13	ตำาบล
-เกิดการขับเคล่ือน
การลดปัจจัยเสี่ยง
โดยกองทุนท้องถิ่น
ในเขตภาคใต้ตอน
บน	 จำ านวน	 4	
อำาเภอ	คือ	อำาเภอ
เมือง	 จ.นครศรีฯ	
อ.ทุ่งตะโก	จ.ชุมพร	
อ . ค ล อ ง ท่ อ ม	
จ.กระบี่	 อ.เมือง	
จ.ระนอง
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ข้อเสนอ
จากปี 2561

กระบวนการ
ขับเคลื่อน

ผลลัพธ์

ข้อเสนอต่อสำานักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

1.สื่อมวลชนควรทบทวน
บทบาท	 และจริยธรรม
ของสื่อ	 ไม่ควรนำาเสนอ
ภาพสื่อลามก	 ภาพที่ 
ไม่เหมาะสม	 สิ่งที่อาจ 
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
วัฒนธรรมของ ชุมชน	 
และการใ ช้คำ าที่ ไ ม่ ล่ อ
แหลมสร้างความเขา้ใจผิด

- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ส นั บ ส นุ น ส ร้ า ง 
นักสื่อสารสุขภาวะ
ร่วมกับสมาคมสื่อ
ชุ ม ช น ภ า ค ใ ต้ 	
นครศรีธรรมราช
-กระบวนการสือ่สาร
ผ่านสื่อสาธารณะ	
Tpbs	 ประเด็นการ
ลดปัจจัยเสี่ยง

-เกิดนักสื่อสารลด
ปัจจัยเสี่ยง
- เ กิ ด ก า รสื่ อ ส า ร 
เร่ืองการลดปัจจัย
เสี่ยงผ่านช่องทาง	
c-sits	ของ	Tpbs

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณะสุข

1.ให้กระทรวงกระทรวง
สาธารณสุข	 ขยายระบบ
คัดกรองก ลุ่ม เสี่ ย ง ต่อ 
โรคไวรัสตับอักเสบ	 ให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ผู้ มี
พฤติกรรมใช้สารเสพติด	

2.ให้กระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายให้หน่วยงาน 
ในสั ง กัด	 ด้านการให้
บริการการจ่ายยาที่ลด
ความ ต้อ งกา รใ ช้ ส า ร 
เสพติด	(เมธาโดล)	ให้มี
สถานที่ บ ริการ เฉพาะ	 
ไมเ่ปดิเผย	และขยายพืน้ที่
ใหบ้ริการครอบคลุมระดบั
อำาเภอและ	 รพสต.	 รวม
ทั้งขยายเวลาบริการให้ 
ไม่ต่ำากว่า	6	ชั่วโมงต่อวัน

-อยู่ ร ะหว่ า ง ก า ร
ติดตาม

-อยู่ ร ะห ว่ า งกา ร
ติดตาม

3. ชุดความรู้และนวัตกรรมจากพื้นที่ต้นแบบ

	 “ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ”	 หรือปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ	 

โดยสุขภาพมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ	มากมาย	ทั้งด้าน

ปัจเจกบุคคล	 สภาพแวดล้อมและระบบสุขภาพ/นโยบาย	 โดยส่วน 

ของปัจเจกบุคคลและสภาพแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา	

และจะสง่ผลถงึภาวะสขุภาพของประชากร	แต่ระบบสขุภาพหรือนโยบาย

ด้านสุขภาพก็เป็นปัจจัยที่สำาคัญไม่แพ้กันต่อปัจจัยในเชิงปัจเจกบุคคล

และสิ่งแวดล้อม	 เพราะเป็นกรอบหรือทิศทางการสร้างสุขภาพเชิง

นโยบาย

	 ดังนั้นในการศึกษาเพื่อกำาหนดเป็นชุดความรู้ด้านการพัฒนา

หรือการจัดการปัจจัยกำาหนดสุขภาพในคร้ังนี้จึงได้เลือกพื้นที่ที่มี 

ความหลากหลายทั้งในมิติ	 เช่น	 ขนาดของชุมชน	 ปริมาณประชากร	

วัฒนธรรม	 และเศรษฐกิจ	 โดยการศึกษามุ่งเน้นจะเห็นกระบวนการ

ทำางานในแต่ละด้านของปัจจัยกำาหนดสุขภาพ	คือ	

	 1)	กระบวนการพัฒนาทักษะเชิงบุคคล

	 2)	กระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อจ่อสุขภาพ

	 3)	กระบวนการเชื่อมกับระบบบริการสุขภาพ	และการเคลื่อน

นโยบายสาธารณะ
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 พื้นที่ศึกษา
	 1)	ชุมชนประชาเสรี	ต.เขาค่าย	อ.สวี	จ.ชุมพร

	 2)	ชุมชนบ้านสวนพริก	ต.ตากแดด	อ.เมือง	จ.พังงา

	 3)	ชุมชนบ้านคลองหวะ	ต.คอหงส์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

	 4)	ชุมชนบ้านโสร่ง	หมู่ที่	3	ตำาบลเขาตูม	อ.ยะรัง	จ.ปัตตานี

ชุมชนประชาเสรี ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร

	 ตำาบลเขาค่ายมีประชากรกลุ่มเป้าหมายจากอายุ	 35	 ปีขึ้นไป

จำานวน	3,207	คน	จากผลการดำาเนนิงานในป	ีพ.ศ.2560	จากการตรวจ

คดักรองประชากรกลุ่มเปา้หมายดงักล่าว	พบวา่ผู้เขา้รับการตรวจสขุภาพ

มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน	152	คน	และจำานวนเบาหวานเสี่ยงสูง

เกินเกณฑ์ต้องส่งพบแพทย์	35	คน	พบผู้มีความเสี่ยงต่อโรคความดัน

โลหิตสูง	 331	 คน	 และจำานวนความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์ต้องส่ง 

พบแพทย์	 170	 ราย	 และจากการสำารวจพฤติกรรมสุขภาพพบว่า	

ประชาชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม	 คือ	 ไม่ค่อย 

ได้ออกกำาลังกาย	ดื่มสุรา	สูบบุหรี่	และรับประทานอาหารที่มีรสหวาน	

มัน	 เค็ม	 จากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมซ่ึงจะส่งผลให้ 

เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาดังนั้น	

	 สถานการณ์ปัญหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลกระทบ 

ต่อชุมชนในพื้นที่บ้านประชาเสรี	หมู่ที่	11	จำานวนประชากร	115	ครัว

เรือน	385	คน	ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน	มีพฤติกรรมชอบดื่ม	

จำานวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน	 (ดื่ม	 3	 วันต่อสัปดาห์)	

จำานวน	30	คน	มีการทะเลาะวิวาท	10	ครั้ง	(ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน	

หมู่	 11)	 เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา	 5	 คร้ัง	 (ข้อมูลจาก	 รพ.สต. 

เขาค่าย)	 ความเจ็บป่วยเนื่องจากการดื่มสุรา	 (ข้อมูลจาก	 รพ.สต. 

บ้านเขาค่าย)	มีปัญหาหนี้สินเนื่องจากค่าใช้จ่ายเรื่องสุรา	(ข้อมูลจาก

ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	11)

 กระบวนการดำาเนินงาน
	 การดำาเนินงานเชิงรุก	ได้แก่	การเฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรค	

ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	 โดยมุ่งเน้นกระตุ้น	 เตือนให้

ประชาชน	 ตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรมนำาไปสู่สุขภาพดี	 และ

สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ	มีความรู	้ความเข้าใจ	มีการ

ตัดสินใจที่ดี	 รวมถึงการจัดการตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงเป็น 

สิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะลดอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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ชุมชนบ้านสวนพริก ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ระนอง

	 ตำาบลตากแดด	 มีประชากรทั้งสิ้น	 3,049	 คน	 แยกเป็นชาย	

1,514	คน	หญิง	1,535	คน	มีความหนาแน่นเฉลี่ย	54	คน/ตาราง

กิโลเมตร	จำานวนครัวเรือน	1,315	ครัวเรือน	โดยสภาพชุมชนตากแดด

ในอดีตเป็นชุมชนเกษตรกรรม	มีการทำาไร่	ทำาสวน	และทำานา	แต่ใน

ปจัจบุนัเมอืงเร่ิมมกีารขยายตวั	จงึทำาใหใ้นตำาบลตากแดดเร่ิมมกีารสร้าง

โรงงานหรือสถานประกอบการทัง้ดา้นทอ่งเทีย่ว	และอุตสาหกรรมขนาด

เล็ก	 ดังนั้นจึงทำาให้ประชากรในตำาบลตากแดดมีการเร่ิมเปล่ียนอาชีพ

เป็นรับจ้างมากขึ้น	และในพื้นที่เริ่มมีประชากรแฝงมากขึ้นเป็นลำาดับ

	 ในอดตีปญัหาดา้นสขุภาพสว่นใหญจ่ะเปน็เร่ืองของการดืม่เหล้า

และสูบบุหร่ี	 และมีผลกระทบในพื้นที่	 เช่น	 อุบัติเหตุ	 ทะเลาะวิวาท	 

แต่จากการดำาเนินงานมาต้ังแต่ปี	 2556	 ทำาให้ปัญหาเชิงประจักษ์ 

จากเหล้าและบหุร่ีเร่ิมนอ้ยลง	แตป่ญัหาดา้นสขุภาพในปจัจบุนักลับเพิม่

การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อร้ายแรง	 (NCD)	 ทั้งเบาหวาน	 ความดัน	 

หลอดเลือดอุดตัน	 ทั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

ทั้ง	หวาน	มัน	เค็ม	และการละเลยการออกกำาลังกาย

	 ด้านสภาพแวดล้อมเร่ิมมีปัญหาเร่ืองฝุ่น	 กล่ิน	 ขยะ	 น้ำาเสีย	

เนื่องจากการเพิ่มของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	

และการลดลงของพื้นที่ป่าไม้	 จึงเร่ิมส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ 

มากขึ้น	 ส่วนปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติด	 พบว่ามีการระบาดในกลุ่ม 
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ของเยาวชน	อายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไปเป็นอัตราที่สูง	และปัญหาการพนัน

(หวยหุ้น)	ก็ยังคงสร้างปัญหาให้กับชุมชนในปัจจุบัน

	 ด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ตำาบลตากแดดมีกระบวนการ

ทำางานร่วมกันกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง	โดยมีการทำางานอย่างเป็นระบบ

ทั้งคัดกรอง	ส่งต่อ	บำาบัด	ฟื้นฟู	และมีระบบติดตามให้กำาลังใจ	รวมทั้ง

การจัดทำาฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

	 ด้านกลไกที่ขับเคล่ือนจะมีการสานพลังจากหลายภาคส่วน	 

ในส่วนของชุมชนจะมีคณะทำางานลดปัจจัยเสี่ยง	 (ผู้นำาชุมชน	 

โรงเรียน	 อบต.	 ปราชญ์ชุมชน	 )	 ภาคีเครือข่าย	 (เครือข่ายงดเหล้า	

พชอ.	 สช.	 จังหวัดพังงา)	 ระบบบริการสุขภาพ	 (รพ.สต.	 กองทุน 

ท้องถิ่น	รพ.พังงา)
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ชุมชนบ้านคลองหวะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

	 บ้านคลองหวะมีสภาพชุมชนเป็นชุมชนก่ึงเมือง	 มีจำานวน

หลังคาเรือนกวา่	2000	หลังคาเรือนมปีระชากรแฝงจำานวนมากทีม่าพกั

อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ที่อำาเภอหาดใหญ่	 ปัญหาด้านปัจจัยเสี่ยง

ในกลุ่มเยาวชนคอื	การเรียนไมจ่บ	มพีฤตกิรรมรวมกลุ่มกันเพือ่สบูบหุร่ี

และดื่มสุรา	 รวมทั้งการยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด	 ในผู้ใหญ่มีอัตราการ 

เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากเหล้า	 บุหรี่	 ในอัตราที่สูง	 เนื่องจากในพื้นที่ 

จะมกีารจำาหนา่ยบหุร่ีหนภีาษจีากต่างประเทศเปน็จำานวนมาก	จงึทำาให้

มกีารปว่ยดว้ยโรคถงุลมโปง่พองเปน็จำานวนมาก	และปว่ยดว้ยโรค	NCD	

ในกลุ่มอายุมากกว่า	40	ปี	มากกว่าร้อยละ	80	มีจำานวนผู้ป่วยติดเตียง

เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	2	ต่อปี

	 สถานการณ์ดา้นสภาพแวดล้อมในพืน้ทีซ่ึ่งมร้ีานคา้ทีไ่มท่ำาตาม

ตามกฎหมาย	ทัง้การขายเหล้า	บหุร่ีใหกั้บเดก็ทีก่ฎหมายหา้มไว	้มพีืน้ที่

เสีย่งหรือพืน้ทีลั่บสายตาทีเ่ดก็และเยาวชนใช้เปน็ทีม่ัว่สมุกันหลายๆ	จดุ	

ประกอบกับชุมชนมีลักษณะคล้ายชุมชนแออัด	 จึงยิ่งเป็นการเพิ่ม 

ความเสี่ยง	 และพบว่าบ้านหวะในอดีตก็เป็นที่พักยาเสพติดของนัก

ลำาเลียงยาเสพติด

	 ที่ผ่านมาการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่และ 

การเช่ือมกับภาคีอ่ืนๆ	 ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก	 จะเป็นไปใน

ลักษณะต่างหน่วยต่างทำา	และขาดการจัดทำาฐานข้อมูลที่รอบด้าน

	 ด้านกระบวนการทำางานยังคงเน้นเชิงรับในระยะแรก	 เช่น	 

การคัดกรอง	การขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ	การป้องกันในกลุ่ม

เด็กและเยาวชน	 ส่วนกระบวนการดำาเนินงานเชิงรุก	 ริเร่ิมด้วยการ 

จัดทำาฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างชุมชนและสถานบริการสุขภาพ	 จึงเริ่ม

มีการคัดกรอง	 ส่งต่อ	 และเร่ิมการรณรงค์รายบุคคลและครอบครัว	 

รวมทั้งการเข้มงวดเร่ืองกฎหมาย	 เช่น	 การตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่างๆ	

และการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทำาตามกฎหมายเป็นต้น

	 ด้านกลไกการขับเคล่ือนจะมีการสานพลังกันในทั้งส่วน 

ของกลไกในชุมชน	เช่น	โรงเรียน	ปราชญ์ชาวบ้าน	อสม.	คนต้นแบบ	

และร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งส่วนราชการและองค์กรพัฒนา 

เอกชน	 เช่น	 มูลนิธิเพื่อนหญิง	 (สสส.)	 โรงพยาบาลชุมชน	 (สธ.)	 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กองทุนท้องถิ่น	 (สปสช.)	 และมีการ

สนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันทางวิชาการในพื้นที่	 คือ	 สถาบัน 

การจัดการระบบสุขภาพ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(สจรส.มอ.)
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ชุมชนบ้านโสร่ง หมู่ที่ 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

	 ชุมชนบ้านโสร่ง	 เป็นชุมชนที่มีความเจริญใหม่ต้ังอยู่ใกล้ 

เขตเมืองยะลา	อยู่หมู่ที่	3	ตำาบลเขาตูม	อำาเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี	 

เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรจำานวน	 4,567	 คน	 แยกเป็นชาย	 

2,141	คน	และ	หญิง	2,426	คน	มีจำานวนครัวเรือน	804	หลังคาเรือน	

มปีระชากรแฝงทีม่ากับมหาวทิยาลัยฟาฏอน	ีสถานตีำารวจภธูรบา้นโสร่ง	

และหน่วยงานรัฐอีก	ประมาณ	5,000	คน	

	 ปัญหาที่พบในชุมชนจะเป็น	 เร่ือง	 บุหร่ี	 คนในชุมชนขาด 

ความรู้ความเข้าใจต่อเร่ืองพิษภัยและอันตรายของบุหร่ีจึงทำาให้ไม่เกิด

ความตระหนักและไม่มีการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในเด็ก	 ตัวเด็กและ

เยาวชนเองมีค่านิยมต่อการสูบบุหร่ีว่าเป็นเร่ืองที่มีความเท่ห์และ 

ทำาใหเ้ขาดเูปน็ผู้ใหญม่ากขึน้และเยาวชนบางสว่นก็มกีารลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมของเยาวชนรุ่นพี่	 รวมทั้งชุมชนขาดกลไกที่จะทำางานเร่ือง 

การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ	และบหุร่ี	ชุมชนยงัขาดการสร้าง

กลไกที่เข้มแข็งระหว่างผู้นำากลุ่มต่างๆ	 เช่น	 ผู้นำาศาสนาผู้นำาท้องที่ครู

และป่าชุมชนเพื่อการสร้างกลไกในการควบคุมกฎหมายหรือกติกา

หมูบ่า้นทีเ่ก่ียวขอ้งกับเร่ืองของการลดปญัหายาเสพติด ทำาใหชุ้มชนนัน้

มีการระบาดของบุหร่ี	 และนำาไปสู่การใช้ยาเสพติดอย่างอ่ืนในที่สุด	 

เหล่านี้ล้วนเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อปัญหา	 เช่น	 มีร้านค้า 
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ในชุมชนที่ขาดความตระหนักและยังมีการขายบุหร่ีให้กับเยาวชน 

ยังผิดกฎหมาย	 มีการใช้บุหร่ีเป็นสิ่งตอบแทนในการร่วมงานหรือ 

ช่วยงานทางสังคมของคนในชุมชนและเยาวชนโดยไม่รู้สึกว่านี่คือ 

การให้สิ่งที่ไม่ดีและ	ในระดับผู้นำาทางศาสนายังให้คำาชี้ขาดตอบปัญหา

บุหร่ีที่แตกต่างกัน	 โดยฝ่ายหนึ่งมองว่าบุหร่ีเป็นแค่เร่ืองที่น่ารังเกียจ

เท่านั้น	 แต่อีกฝ่ายที่มีความเคร่งครัดมากกว่าจะตีความว่าบุรีคือสิ่งที่ 

ต้องห้ามเพราะเป็นสิ่งที่ทำาร้ายร่างกายของตนเองและนำาไปสู่การสร้าง

อันตรายตอ่บคุคลอ่ืนทีอ่ยูร่อบขา้งดว้ย	(ขอ้มลูจากสวุทิย	์หมาดอะดำา,	

ผู้ประสานงานหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้)

ปัจ
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ุขภ

าพ

112 113



สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์ สานพลังก้าวข้ามขีดจำากัด สู่ความมั่นคงทาง ม นุ ษ ย์

4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

 4.1 เครือข่ายภาคประชาสังคม
	 	 1)	ให้มีการทำางานที่มีองค์ประกอบทั้งการสร้างพื้นที่ 
รูปธรรมความสำาเร็จ	การสื่อสารสาธารณะ	และมีเป้าหมายร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
	 	 2)	สร้างกลไกการทำางานร่วมระดับจังหวัด	ทั้งเชิงประเด็น
และเชิงพื้นที่	 เพื่อกำาหนดเป้าหมายร่วม	 และยุทธศาสตร์	 และการ 
ขับเคลื่อนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

 4.2 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
		 	 1)	ให้	สสส.	มกีลไกการทำางานในระดบัภมูภิาค	และระดบั
จังหวัด
	 	 2)	ให้	 สสส.	 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของกองทุน	 สสส.	 เช่น	 จัดให้มี 
เวทีรับฟังความเห็นของภาคี	เครือข่าย	เพื่อพัฒนาการทำางาน
	 	 3)	ให้	 สสส.	 มีการสนับสนุนให้เกิดกลไกการทำางาน 
โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นตัวตั้ง	 และส่งเสริมการดำาหนดยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพระดับจังหวัด
	 	 4)	ให้	 สสส.	 เพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในสัดส่วน 
ของบอร์ด	กรรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 	 5)	ให	้สสส.	เร่งหาขอ้สรุปและสร้างความเขา้ใจในแนวทาง
การยุติปัญหาจากกรณีการเรียกเก็บภาษีจากผู้รับทุน

 4.3 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	 1)	ใหร่้วมมอืกับองคก์รดา้นสขุภาพอ่ืนในการจดัทำายทุธศาสตร์
ด้านสุขภาพระดับจังหวัด	เพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นขบวน

 4.4 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
	 	 1)	 ให้ร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพอ่ืนในการจัดทำา
ยทุธศาสตร์ดา้นสขุภาพระดบัจงัหวดั	เพือ่การขบัเคล่ือนอยา่งเปน็ขบวน

 4.5 กระทรวงสาธารณสุข
	 	 1)	ให้กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข	ขยายระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบ	 ให้ครอบคลุมถึงผู้มีพฤติกรรมใช้สาร 
เสพติด	
	 	 2)	ให้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงาน 
ในสังกัด	ด้านการให้บริการการจ่ายยาที่ลดความต้องการใช้สารเสพติด	
(เมธาโดล)	 ให้มีสถานที่บริการเฉพาะ	 ไม่เปิดเผย	 และขยายพื้นที่ 
ให้บริการครอบคลุมระดับอำาเภอและ	รพ.สต.	รวมทั้งขยายเวลาบริการ
ให้ไม่ต่ำากว่า	6	ชั่วโมงต่อวัน
	 	 3)	ให้กระทรวงสาธารณสุขยุ ติกระบวนการแก้ไข	
พ.ร.บ.กองทุน	 สสส.	 ที่อาจจะทำาให้กองทุน	 สสส.	 ขาดความเป็น 
อิสระและตกอยู่ภายใต้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด

 4.6 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.)
	 	 1)	ให้เป็นหน่วยงานในการสร้างกลไกประสานงาน 
เครือขา่ยระดบัภาค	ในการเสริมการทำางานโดยใช้พืน้ทีจ่งัหวดัเปน็ตัวต้ัง	
และเกี่ยวร้อยองค์กรสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและนโยบาย	 โดยมี
เป้าหมายให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างเป็นขบวนทั้งระดับภาคและระดับ
จังหวัด
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