
 หน่ึงอ ำเภอ หน่ึงประเด็นปัญหำ : ODOP  

อ ำเภอวงัจันทร์  จังหวดัระยอง 
…………………………………………………………………. 

               การด าเนินงานดา้นสาธารณสุขในระดบัอ าเภอหรือชุมชนท่ีผา่นมา กระทรวงสาธารณสุขยดึแนวทางการ

ก าหนดนโยบาย การสร้างกิจกรรมหรือเกณฑช้ี์วดัในการปฏิบติังาน โดยมีการก าหนดมาจากเบ้ืองบนจากกลุ่ม

นกัวชิาการสาธารณสุข ผูช้  านาญการและผูบ้ริหารระดบัสูง ในระดบักระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานสาธารณสุข

ในระดบัเขตหรือส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ผูซ่ึ้งไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์นอ้ย ในการปฏิบติังาน

ในชุมชนมาก่อน มาเป็นผูก้  าหนดแนวทางและสั่งการให ้ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)  

ผูน้  าชุมชนหรือภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพในชุมชน เป็นผูรั้บค าสั่งและปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้

              การด าเนินการตามรูปแบบดงักล่าว ไดถู้กเรียกวา่  “ กำรส่ังกำรจำกเบือ้งบน ” ซ่ึงส่วนใหญ่จะท าใหเ้กิด

ปัญหาในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรือ ภาคีเครือข่ายในระดบัชุมชนเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น 

              1. การก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบสุขภาพ ไม่สามารถก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินการ

ในทุกอ าเภอหรือทุกชุมชนไดเ้หมือนกนั เพราะบริบทของปัญหาสาธารณสุขหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา

สาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ีไม่เหมือนกนั ท าให้อ าเภอนั้นๆขาดโอกาสในการพฒันาตามสภาพปัญหาหรือตาม

บริบทของพื้นท่ี 

              2.  การก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานสาธารณสุข ท่ีเคยก าหนดกนัมา เป็นเพียงการก าหนดใหด้ าเนินการ

ตามรูปแบบของการจดักิจกรรมท่ีซ ้ าๆกนัมา จนเกิดความเคยชิน ทั้งๆท่ีเม่ือด าเนินการแลว้ อาจไม่ส าเร็จ แต่ชุมชน 

ตอ้งท าตามกิจกรรมท่ีก าหนดมา  ขาดมุมมองของการสร้างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดบัชุมชน 

ขาดการระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากชุมชน ทั้งท่ีจริงแลว้การด าเนินงานในระดบัชุมชนอาจมีรูปแบบท่ี

แตกต่างจากรูปแบบประจ าท่ีด าเนินกนัมา ถา้แนวทางนั้นเกิดจากแนวคิดของชุมชน  

             จากสาเหตุเบ้ืองตน้ดงักล่าว เครือข่ายสุขภาพอ าเภอวงัจนัทร์ จึงไดมี้การก าหนดแนวทางในการพฒันา

ระบบสุขภาพและการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข แนวทางใหม่ข้ึนมา ท่ีมีแนวทางหลกั คือ กำรแสวงหำควำมร่วมมือ

จำกชุมชน ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะ สร้ำงมุมมองของกำรพฒันำระบบสุขภำพและแก้ไขปัญหำ

สำธำรณสุข ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอวงัจนัทร์และชุมชนต่างๆโดยเรียกวา่ “ กำรพฒันำระบบ

สุขภำพอ ำเภอ : DHS ”  การพฒันาระบบสุขภาพอ าเภอดงักล่าว  มีแนวทางการด าเนินงานโดยใชก้รอบการพฒันา

และแกไ้ขปัญหาตามประเด็น 5 ประเด็น คือ ประเด็น 1. การท างานร่วมกนัในระดบัอ าเภอ ประเด็น 2. การแบ่งปัน

ทรัพยากรและการพฒันาบุคลากร ประเด็น 3. การใหบ้ริการสุขภาพตามบริบทท่ีจ าเป็น ประเด็น 4. การมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายและชุมชน และประเด็น 5. การท างานจนเกิดคุณค่ากบัผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ  

 



กำรด ำเนินงำนหน่ึงอ ำเภอหน่ึงประเด็นปัญหำ (ODOP) 

              การพฒันาระบบสุขภาพอ าเภอ ของอ าเภอวงัจนัทร์ โดยเฉพาะการคดัเลือกประเด็นปัญหาสาธารณสุขใน

ระดบัอ าเภอ มาพฒันาระบบการจดัการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข ตามแนวทาง การด าเนินงานหน่ึงอ าเภอหน่ึง

ประเด็นปัญหา (ODOP) นั้น หวัใจส าคญัอยูท่ี่การใหต้วัแทนจากทุกภาคส่วน (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) ไดมี้บทบาท

ในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาสาธารณสุขในระดบัอ าเภอ รวมทั้งเลือกปัญหาสาธารณสุข ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชนในภาพรวมของอ าเภอ มากท่ีสุด มาก าหนดเป็นประเด็น ODOP ของอ าเภอ  รวมทั้งการ

ก าหนดบริการหรือกิจกรรมท่ีจ าเป็น (Essential Care) ตอ้งเป็นการก าหนดร่วมกนัระหวา่งทีมงานสาธารณสุขและ

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหลกัท่ีวา่ “ บริการตอ้งถูกหลกัวชิาการและถูกใจประชาชน”  

             ส าหรับอ าเภอวงัจนัทร์  คณะกรรมการพฒันาระบบสุขภาพอ าเภอ (คณะกรรมการ DHS อ าเภอวงัจนัทร์) 

ไดเ้ลือกประเด็น การแกไ้ขปัญหา “ โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง (ODOP : DM/H) ”มาเป็นประเด็นในการ

พฒันาระบบสุขภาพ   กระบวนการด าเนินงานตามประเด็นท่ี 1 การท างานร่วมกนัในระดบัอ าเภอไดมี้การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ODOP : DM/HT ในระดบัอ าเภอ ข้ึนมา เพื่อร่วมกนัก าหนดบริการหรือกิจกรรมท่ีจ าเป็น ตาม

ประเด็นท่ี 3 รวมทั้ง การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนในการจดัการปัญหา ตามประเด็นท่ี 4 

             การด าเนินงานพฒันาระบบการจดัการปัญหาโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงของอ าเภอวงัจนัทร์มี

การก าหนดกิจกรรมหรือบริการท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 

              1. การสร้างโปรแกรมบริหารจดัการขอ้มูลดา้น DM/HT คือโปรแกรม “ ปิงปองจราจร 9 สี ” เพื่อใช้

ประโยชน์ในการรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็น เช่น ปัจจยัเส่ียง  ค่า BMI  รอบเอว  ค่าระดบัน ้าตาลในเลือด ค่าระดบั

ความดนัโลหิต เป็นตน้ ของประชาชนและผูป่้วย ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมน้ี สามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์

เป็นรายบุคคล รายหมู่บา้น/ชุมชน รายต าบล และสรุปรวมเป็นภาพอ าเภอ  ซ่ึงจะมีประโยชนในการคืนขอ้มูลสู่

ประชาชนรายบุคคลและชุมชน 

   

         คนปกติ                      คนเส่ียง                                                                คนป่วย 

 
                                                                โปรแกรม ปิงปองจรำจร 9 สี 
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               2. การสร้างบริการหรือกิจกรรมท่ีจ าเป็นรายกลุ่มสี เป็นการสร้างแนวทางในการดูแลประชาชนในกลุ่ม

เส่ียงและผูป่้วย ในแต่ละสี (CPG) ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมหรือบริการท่ีจะไดรั้บ ครบในทุกประเด็น เช่น รูปแบบ

ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม รูปแบบการการรักษาในคลินิกบริการ  รูปแบบของการประเมินผล (เช่น การเจาะ 

Lab ท่ีจ  าเป็น) รูปแบบของการจดักิจกรรมเฉพาะ (เช่นการตดัรองเทา้  การอบรมชะลอไตเส่ือม การจดัค่าย Day 

Camp การรักษาอาการแทรกซอ้นทางตา ในกลุ่มสีแดง การดูแลความพิการในกลุ่มสีด า เป็นตน้) การเยีย่มบา้น (สี

แดง สีเทาด า สีด า เยีย่มโดยทีมสหวชิาชีพ) เป็นตน้ 

 
CPG แทนวทำงกำรจัดบริกำรทีจ่ ำเป็นรำยกลุ่มสี 

  
         DPAC :  ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสีเขียวอ่อน                               Day Camp  :  สีส้ม สีแดง สีเทำด ำ 

                 3. การจดัคลินิกบริการผูป่้วย DM/HT ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 

ท่ีตอ้งการรับบริการแบบ “ ใกล้บ้ำนใกล้ใจ ”    CUP วงัจนัทร์ เปิดคลินิกบริการผูป่้วย DM/HT ใน รพ.สต. ทุกแห่ง 

ตามความตอ้งการของชุมชน โดยรูปแบบของการเปิดคลินิกบริการ มีดว้ยกนั 2 รูปแบบ คือ 1) การใหบ้ริการโดย

แพทย ์และ 2) การใหบ้ริการโดยพยาบาลวชิาชีพ  ท าใหผู้ป่้วย DM/HT มีความพึงพอใจต่อการจดับริการแบบใกล้

บา้นใกลใ้จและยงัช่วยลดความแออดัของการจดับริการในโรงพยาบาล ไดอี้กทาง 

                4. การด าเนินงานงาน “ หมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม ” ไดมี้การด าเนินการก าหนดหมู่บา้น/ชุมชน

เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 50 ของหมู่บา้น/ชุมชน โดยคดัเลือกจากหมู่บา้นหรือชุมชน ท่ีมีขอ้มูลประชาชนกลุ่ม

เส่ียง (Pre DM/HT) และผูป่้วย DM/HT เป็นจ านวนมาก และมีการจดักิจกรรม การส่งเสริมประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย รวมกลุ่มกนัปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตามแนวทาง 3 อ. 2 ส. 



 

หมู่บ้ำนปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

กำรด ำเนินงำนหน่ึงชุมชน หน่ึงประเด็นปัญหำ (OTOP) 

             การแกไ้ขปัญหา “ โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง (ODOP : DM/H) ” ส าหรับอ าเภอวงัจนัทร์ ยงัได้

ถูกก าหนดใหเ้ป็นประเด็นในการแกไ้ขปัญหาในระดบัพื้นท่ีรับผดิชอบของแต่ละหน่วยบริการปฐมภูมิ (7 รพ.สต. 

และ 1 รพ.) โดยรูปแบบการด าเนินงาน จะมีการน าแนวทางการด าเนินงานในระดบัอ าเภอ มาปรับรูปแบบให้

เหมาะสม โดยเร่ิมจากกระบวนการด าเนินงานตามประเด็นท่ี 1 การท างานร่วมกนัในระดบัชุมชน   ไดมี้การแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ODOP : DM/HT ในระดบัพื้นท่ีรับผดิชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้ึนมา เพื่อร่วมกนัก าหนด

บริการหรือกิจกรรมท่ีจ าเป็น ตามประเด็นท่ี 3 รวมทั้ง การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนในการ

จดัการปัญหา ตามประเด็นท่ี 4  

             ส าหรับการด าเนินงานพฒันาระบบการจดัการปัญหาโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงในระดบัพื้นท่ี

รับผดิชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ จะมีการก าหนดกิจกรรมหรือบริการท่ีจ าเป็นตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ 

ODOP ระดบัอ าเภอ ไดก้ าหนดไวแ้ละมีการปรับปรุงแนวทางใหเ้หมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีแต่ละแห่ง 

 

  
                         ODOP : DM/HT  รพ.วงัจันทร์                           ODOP : DM/HT  รพ.สต.วงัจันทร์ 

 



  
                      ODOP : DM/HT  รพ.สต.พลงตำเอีย่ม                  ODOP : DM/HT  รพ.สต.สันติสุข 

   
                          ODOP : DM/HT  รพ.สต.คลองเขต                  ODOP : DM/HT  รพ.สต.เขำตำอิน๋ 

   
                       ODOP : DM/HT  รพ.สต.เขำสิงโต                      ODOP : DM/HT  รพ.สต. หนองม่วง 


