หนึ่งอำเภอ หนึ่งประเด็นปัญหำ : ODOP
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
………………………………………………………………….

การดาเนินงานด้านสาธารณสุ ขในระดับอาเภอหรื อชุมชนที่ผา่ นมา กระทรวงสาธารณสุ ขยึดแนวทางการ
กาหนดนโยบาย การสร้างกิจกรรมหรื อเกณฑ์ช้ ีวดั ในการปฏิบตั ิงาน โดยมีการกาหนดมาจากเบื้องบนจากกลุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุ ข ผูช้ านาญการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในระดับกระทรวงสาธารณสุ ข หน่วยงานสาธารณสุ ข
ในระดับเขตหรื อสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ผูซ้ ่ ึ งไม่มีประสบการณ์หรื อมีประสบการณ์นอ้ ย ในการปฏิบตั ิงาน
ในชุมชนมาก่อน มาเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและสั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
ผูน้ าชุมชนหรื อภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพในชุมชน เป็ นผูร้ ับคาสั่งและปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้
การดาเนินการตามรู ปแบบดังกล่าว ได้ถูกเรี ยกว่า “ กำรสั่ งกำรจำกเบือ้ งบน ” ซึ่ งส่ วนใหญ่จะทาให้เกิด
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขหรื อ ภาคีเครื อข่ายในระดับชุมชนเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น
1. การกาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบสุ ขภาพ ไม่สามารถกาหนดเป็ นนโยบายในการดาเนิ นการ
ในทุกอาเภอหรื อทุกชุมชนได้เหมือนกัน

เพราะบริ บทของปั ญหาสาธารณสุ ขหรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา

สาธารณสุ ขในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน

ทาให้อาเภอนั้นๆขาดโอกาสในการพัฒนาตามสภาพปัญหาหรื อตาม

บริ บทของพื้นที่
2. การกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานสาธารณสุ ข ที่เคยกาหนดกันมา เป็ นเพียงการกาหนดให้ดาเนินการ
ตามรู ปแบบของการจัดกิจกรรมที่ซ้ าๆกันมา จนเกิดความเคยชิน ทั้งๆที่เมื่อดาเนิ นการแล้ว อาจไม่สาเร็ จ แต่ชุมชน
ต้องทาตามกิจกรรมที่กาหนดมา

ขาดมุมมองของการสร้างมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายสุ ขภาพในระดับชุมชน

ขาดการระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากชุมชน ทั้งที่จริ งแล้วการดาเนินงานในระดับชุมชนอาจมีรูปแบบที่
แตกต่างจากรู ปแบบประจาที่ดาเนินกันมา ถ้าแนวทางนั้นเกิดจากแนวคิดของชุมชน
จากสาเหตุเบื้องต้นดังกล่าว เครื อข่ายสุ ขภาพอาเภอวังจันทร์ จึงได้มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบสุ ขภาพและการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข แนวทางใหม่ข้ ึนมา ที่มีแนวทางหลัก คือ กำรแสวงหำควำมร่ วมมือ
จำกชุ มชน ในกำรสร้ ำงกำรมีส่วนร่ วมในกำรเสนอแนะ สร้ ำงมุมมองของกำรพัฒนำระบบสุ ขภำพและแก้ ไขปัญหำ
สำธำรณสุ ข ให้สอดคล้องกับสภาพสิ่ งแวดล้อมของอาเภอวังจันทร์ และชุมชนต่างๆโดยเรี ยกว่า “ กำรพัฒนำระบบ
สุ ขภำพอำเภอ : DHS ” การพัฒนาระบบสุ ขภาพอาเภอดังกล่าว มีแนวทางการดาเนิ นงานโดยใช้กรอบการพัฒนา
และแก้ไขปั ญหาตามประเด็น 5 ประเด็น คือ ประเด็น 1. การทางานร่ วมกันในระดับอาเภอ ประเด็น 2. การแบ่งปั น
ทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร ประเด็น 3. การให้บริ การสุ ขภาพตามบริ บทที่จาเป็ น ประเด็น 4. การมีส่วนร่ วม
ของเครื อข่ายและชุมชน และประเด็น 5. การทางานจนเกิดคุณค่ากับผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ

กำรดำเนินงำนหนึ่งอำเภอหนึ่งประเด็นปัญหำ (ODOP)
การพัฒนาระบบสุ ขภาพอาเภอ ของอาเภอวังจันทร์ โดยเฉพาะการคัดเลือกประเด็นปั ญหาสาธารณสุ ขใน
ระดับอาเภอ มาพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข ตามแนวทาง การดาเนินงานหนึ่งอาเภอหนึ่ง
ประเด็นปั ญหา (ODOP) นั้น หัวใจสาคัญอยูท่ ี่การให้ตวั แทนจากทุกภาคส่ วน (ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย) ได้มีบทบาท
ในการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาสาธารณสุ ขในระดับอาเภอ รวมทั้งเลือกปั ญหาสาธารณสุ ข ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพของประชาชนในภาพรวมของอาเภอ มากที่สุด มากาหนดเป็ นประเด็น ODOP ของอาเภอ รวมทั้งการ
กาหนดบริ การหรื อกิจกรรมที่จาเป็ น (Essential Care) ต้องเป็ นการกาหนดร่ วมกันระหว่างทีมงานสาธารณสุ ขและ
ภาคีเครื อข่ายสุ ขภาพ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักที่วา่ “ บริ การต้องถูกหลักวิชาการและถูกใจประชาชน”
สาหรับอาเภอวังจันทร์ คณะกรรมการพัฒนาระบบสุ ขภาพอาเภอ (คณะกรรมการ DHS อาเภอวังจันทร์)
ได้เลือกประเด็น การแก้ไขปั ญหา “ โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสู ง (ODOP : DM/H) ”มาเป็ นประเด็นในการ
พัฒนาระบบสุ ขภาพ กระบวนการดาเนินงานตามประเด็นที่ 1 การทางานร่ วมกันในระดับอาเภอได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ODOP : DM/HT ในระดับอาเภอ ขึ้นมา เพื่อร่ วมกันกาหนดบริ การหรื อกิจกรรมที่จาเป็ น ตาม
ประเด็นที่ 3 รวมทั้ง การสร้างการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและชุมชนในการจัดการปัญหา ตามประเด็นที่ 4
การดาเนินงานพัฒนาระบบการจัดการปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู งของอาเภอวังจันทร์ มี
การกาหนดกิจกรรมหรื อบริ การที่จาเป็ น ได้แก่
1. การสร้างโปรแกรมบริ หารจัดการข้อมูลด้าน DM/HT คือโปรแกรม “ ปิ งปองจราจร 9 สี ” เพื่อใช้
ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ น เช่น ปั จจัยเสี่ ยง ค่า BMI รอบเอว ค่าระดับน้ าตาลในเลือด ค่าระดับ
ความดันโลหิ ต เป็ นต้น ของประชาชนและผูป้ ่ วย ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย โปรแกรมนี้ สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เป็ นรายบุคคล รายหมู่บา้ น/ชุมชน รายตาบล และสรุ ปรวมเป็ นภาพอาเภอ ซึ่ งจะมีประโยชนในการคืนข้อมูลสู่
ประชาชนรายบุคคลและชุมชน

คนปกติ

คนเสี
1 ่ยง

2
2
2

โปรแกรม ปิ งปองจรำจร 9 สี

คนป่ วย

2. การสร้างบริ การหรื อกิจกรรมที่จาเป็ นรายกลุ่มสี เป็ นการสร้างแนวทางในการดูแลประชาชนในกลุ่ม
เสี่ ยงและผูป้ ่ วย ในแต่ละสี (CPG) ให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรื อบริ การที่จะได้รับ ครบในทุกประเด็น เช่น รู ปแบบ
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู ปแบบการการรักษาในคลินิกบริ การ รู ปแบบของการประเมินผล (เช่น การเจาะ
Lab ที่จาเป็ น) รู ปแบบของการจัดกิจกรรมเฉพาะ (เช่นการตัดรองเท้า การอบรมชะลอไตเสื่ อม การจัดค่าย Day
Camp การรักษาอาการแทรกซ้อนทางตา ในกลุ่มสี แดง การดูแลความพิการในกลุ่มสี ดา เป็ นต้น) การเยีย่ มบ้าน (สี
แดง สี เทาดา สี ดา เยีย่ มโดยทีมสหวิชาชีพ) เป็ นต้น

CPG แทนวทำงกำรจัดบริกำรทีจ่ ำเป็ นรำยกลุ่มสี

DPAC : ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสี เขียวอ่อน

Day Camp : สี ส้ม สี แดง สี เทำดำ

3. การจัดคลินิกบริ การผูป้ ่ วย DM/HT ในหน่วยบริ การปฐมภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย
ที่ตอ้ งการรับบริ การแบบ “ ใกล้บ้ำนใกล้ใจ ” CUP วังจันทร์ เปิ ดคลินิกบริ การผูป้ ่ วย DM/HT ใน รพ.สต. ทุกแห่ง
ตามความต้องการของชุมชน โดยรู ปแบบของการเปิ ดคลินิกบริ การ มีดว้ ยกัน 2 รู ปแบบ คือ 1) การให้บริ การโดย
แพทย์ และ 2) การให้บริ การโดยพยาบาลวิชาชีพ ทาให้ผปู้ ่ วย DM/HT มีความพึงพอใจต่อการจัดบริ การแบบใกล้
บ้านใกล้ใจและยังช่วยลดความแออัดของการจัดบริ การในโรงพยาบาล ได้อีกทาง
4. การดาเนินงานงาน “ หมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ” ได้มีการดาเนินการกาหนดหมู่บา้ น/ชุมชน
เป้ าหมาย จานวน ร้อยละ 50 ของหมู่บา้ น/ชุมชน โดยคัดเลือกจากหมู่บา้ นหรื อชุมชน ที่มีขอ้ มูลประชาชนกลุ่ม
เสี่ ยง (Pre DM/HT) และผูป้ ่ วย DM/HT เป็ นจานวนมาก และมีการจัดกิจกรรม การส่ งเสริ มประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย รวมกลุ่มกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามแนวทาง 3 อ. 2 ส.

หมู่บ้ำนปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

กำรดำเนินงำนหนึ่งชุมชน หนึ่งประเด็นปัญหำ (OTOP)
การแก้ไขปั ญหา “ โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสู ง (ODOP : DM/H) ” สาหรับอาเภอวังจันทร์ ยังได้
ถูกกาหนดให้เป็ นประเด็นในการแก้ไขปั ญหาในระดับพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยบริ การปฐมภูมิ (7 รพ.สต.
และ 1 รพ.) โดยรู ปแบบการดาเนินงาน จะมีการนาแนวทางการดาเนินงานในระดับอาเภอ มาปรับรู ปแบบให้
เหมาะสม โดยเริ่ มจากกระบวนการดาเนินงานตามประเด็นที่ 1 การทางานร่ วมกันในระดับชุมชน ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ODOP : DM/HT ในระดับพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิ ขึ้นมา เพื่อร่ วมกันกาหนด
บริ การหรื อกิจกรรมที่จาเป็ น ตามประเด็นที่ 3 รวมทั้ง การสร้างการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและชุมชนในการ
จัดการปั ญหา ตามประเด็นที่ 4
สาหรับการดาเนินงานพัฒนาระบบการจัดการปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งในระดับพื้นที่
รับผิดชอบของหน่วยบริ การปฐมภูมิ

จะมีการกาหนดกิจกรรมหรื อบริ การที่จาเป็ นตามแนวทางที่คณะกรรมการ

ODOP ระดับอาเภอ ได้กาหนดไว้และมีการปรับปรุ งแนวทางให้เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่แต่ละแห่ง

ODOP : DM/HT รพ.วังจันทร์

ODOP : DM/HT รพ.สต.วังจันทร์

ODOP : DM/HT รพ.สต.พลงตำเอีย่ ม

ODOP : DM/HT รพ.สต.สั นติสุข

ODOP : DM/HT รพ.สต.คลองเขต

ODOP : DM/HT รพ.สต.เขำตำอิน๋

ODOP : DM/HT รพ.สต.เขำสิ งโต

ODOP : DM/HT รพ.สต. หนองม่ วง

