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ผู้น าสนทนา อ. นพ.อัครินทร์  นิมมานนิตย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
บทน า   
 ‘การสร้างเสริมสุขภาพ’ กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแล ก ากับ และควบคุม
สุขภาพของตนเองสู่การเกิดสุขภาวะอันสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ จึงจะเห็นได้ว่าการ
สร้างเสริมสุขภาพเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนระบบสาธารณสุขไทยสู่การแนวคิด “สร้างน าซ่อม” สู่การ
เกิดสุขภาวะท่ีแท้จริง เป้าหมายหลักของการก้าวสู่สังคมแห่งสุขภาวะ คือ การมีผู้สูงอายุท่ีมีอายุยืนอย่างมี
คุณภาพ ดังจะเห็นได้จากสังคมไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมผู้อายุอย่างสมบูรณ์ต้ังแต่ปี 2548 (โดยมีสัดส่วน
ประชากรสูงอายุผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 10.4)  ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชนชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุสู่เป้าหมายหลักได้ บุคลากรทุกคนจ าเป็นต้องตระหนักถึงการให้บริการท่ีใส่
ใจในสุขภาพมิติอื่น ๆ อย่างเป็นองค์รวมด้วยจิตวิญญาณและหัวใจความเป็นมนุษย์ นอกจากสถานการณ์สังคม
ผู้สูงอายุท่ีจะเพิ่มจ านวนมากขึ้น ปัญหาสาธารณสุขในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกับประชาชนท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพเส่ียงสูงขึ้น โดยช้ีเฉพาะว่าประชากรเพศหญิงท่ีมีภาวะอ้วนจะ
มากกว่าประชากรเพศชายในหลายปีข้างหน้า จึงน ามาสู่เป้าหมายต่อมาคือ การเกิดระบบบริการสุขภาพท่ีผู้ให้
และผู้รับต่างมีความสุข และการเกิดระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
 กลไลส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนการสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นจริงในระบบสาธารณสุขไทยต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน การท างานของภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา และหยิบยกเอา
แนวทางของกฎบัตรออตตาวา 5 ประการ ดังนี้ สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ปรับเปล่ียนบริการสุขภาพ 
สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี พัฒนาทักษะส่วนบุคคล และพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยแนวคิดข้างต้น
น ามาสู่แนวปฏิบัติของตัวอย่างการด าเนินงานของโรงพยาบาลท้ัง 2 แห่ง ท่ีสร้างระบบสุขภาพชุมชนบนพื้นฐาน
การสร้างเสริมสุขภาพ เกิดภาพความส าเร็จอันงดงามคือการมีสุขภาวะท่ียั่งยืนของคนในชุมชน 



แนวทางการปฎิบัติ  
 โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล น าเอา DHS (District Health System Network) มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหากลุ่มโรค NCD ในชุมชน เป็นเครื่องมือท่ีสามารถเช่ือมระหว่างระบบสุขภาพชุมชนและระบบบริการ
สาธารณสุขในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นท่ีการขยายแนวคิดและสร้างเครือข่ายท้ังในโรงพยาบาล 
รพ.สต. และประชาชนร่วมวางแผนระบบการให้บริการที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ตัวอย่างเช่น  

1. การสร้างบริการพิเศษส าหรับคนชาวเกาะ 3 เกาะ ท่ีอยู่ห่างไกลและเข้ารับ บริการได้ยาก จึงเกิด
เป็นการเพิ่มพูนทักษะส่วนบุคคลในบุคลากรผลิตเป็นหมอน้อยประจ าการในแต่ละเกาะท้ัง 3 คน
เพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างท่ัวถึง หากมีกรณีการรักษาท่ีซับซ้อนก็มีระบบการปรึกษา
ทางไกลเข้าสู่โรงพยาบาลแม่ข่าย และในกรณีท่ีมีการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็
จะมีช่องทางบริการด่วนส าหรับชาวเกาะด้วยเช่นกัน เนื่องจากระยะเวลาในการขับเรือไปกลับใช้
เวลานานและไม่สามารถออกเรือได้ในตอนกลางคืนซึ่งเป็นระบบท่ีอ านวยความสะดวกสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชาวเกาะเป็นอย่างยิ่ง  

2. การผลักดันเป็นต าบลจัดการสุขภาพ แน่นอนว่าจะต้องเริ่มจากการมีนักจัดการสุขภาพท่ีมีจิต
อาสาพัฒนาชุมชน ชมรมผู้สูงอายุและชมรมผู้พิการเป็นตัวอย่างท่ีดีของการเกิดนักจัดการสุขภาพ
ท่ีแข็งขันร่วมกันดูแลความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ไม่เพียงแค่ด้านร่างกาย แต่ยังใส่ใจไปถึงการ
สร้างรายได้สนับสนุนครอบครัวท่ีมีสถานะยากจน เกิดจากจัดอบรมสัมมาอาชีพ และธนาคารปู 
เป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการด าเนินงาน DHS ท่ีเข้มแข็งเพื่อสร้าง 
อ าเภอสร้างสุข สุขภาพดี อาหารปลอดภัย จากวิถีชีวิตชาวบ้านท่ีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  ไม่ว่าจะเป็น ข้าว, 
ข้าวโพด, หัวหอม และผักชี ท่ีเป็นผลผลิตหลักชองชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาสุขภาพและความยากจนท่ี
ตามมากับกลุ่มชาวบ้านเหล่านี้ จากสภาพปัญหาท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้สารพิษ  

1. ในปี 2557 จึงเริ่มพัฒนาให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ปัญหาสุขภาพท่ี
เป็นผลมาจากการใช้สารพิษและเสนอแนวทางการแก้ไขโดยการรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษ 
และได้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตปผัดปลอดสารพิษในเวลาต่อมา เช่น เครือข่ายเกษตรหอมแดง เป็นต้น 
พร้อมกับการเกิดตลาดสีเขียวในชุมชนเพื่อสร้างพื้นท่ีรองรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักปลอด
สารพิษเหล่านั้น ซึ่งเป็นการวางระบบท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตกร ในปี 
2558 ได้พัฒนากิจกรรมเกษตรกรดีมีจิตส านึกเมื่อพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังคงเลือกใช้สารพิษ
ประกอบอาชีพ พร้อมกับการอบรมแกนน าเกษตรกรและสร้างระบบพี่เล้ียงคอยให้ค าปรึกษาการ
ท าเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ท่ีดีและมีสุขภาพท่ีดีด้วยเช่นกัน เมื่อเครือข่ายผู้ผลิตขยายตัว
เพิ่มข้ึนจึงท าให้ต้องเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าด้วยเช่นกัน ด้วยความสนับสนุนจาก ธกส . จึง
เกิดเป็นตลาดประชารัฐ 

2. การผลักดันในเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานอย่างยั่งยืน ก าหนดให้มี
นโยบายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิของตนเองท้ังในบทบาทผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

3. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เช่น MOA แห่งประเทศไทย 
สปสช. ธกส. อปท. รพ./รพ.สต. ชมชนเกษตรกร เป็นต้น 

 



บทสรุป   
 จากการด าเนินงานของโรงพยาบาลต้นแบบท้ัง 2 แห่ง สามารถสรุปได้ว่า DHS เป็นระบบการท างานท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้อย่างประสิทธิภาพ เช่ือมโยงท้ังระบบสุขภาพชุมชนและระบบบริการ
สาธารณสุขขับเคล่ือนไปพร้อม ๆ กันอย่างเข้มแข็ง  จากบทเรียนของท้ังสองแห่ง แสดงให้เห็นองค์ประกอบ 
UCARE ท้ัง 5 ส่วน ประกอบด้วย การเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกับของทีม (Unity) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชนชน (Community participation) การเห็นคุณค่าและช่ืนชมผลของการท างาน 
(Appreciation) การจัดสรรทรัพยากรและพัฒนามนุษย์ (Resource sharing and human development) 
และสุดท้ายคือการให้บริการสุขภาพตามบริบทแต่ละชุมชน (Essential care) องค์ประกอบท้ังหมดนี้จะน าพา
ไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็นแก่นแท้ของการสร้างเสริมสุขภาพ คือ การสร้างประชาชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง และ
ดูแลช่วยเหลือสุขภาพผู้อื่นซึ่งกันและกัน มากไปกว่าความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ผลลัพธ์ท่ี
งดงามยิ่งกว่า คือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ความไว้เนื้อเช่ือใจ ความรักใคร่กลม
เกลียวนั่นเอง 
 
 
 
 

 

 


