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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ (1)เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของ
ศูนย์ บริการสาธารณสุ ขที่จั ดตั้ งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (2)เพื่ อศึกษาถึงความร่ว มมื อในการ
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สาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการ
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1. สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข ที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น(อปท.)เทศบาลนคร เทศบาลเมื อง และเทศบาลต าบล จั ด ตั้ง โดยมติ ของคณะผู้ บ ริหารท้ องถิ่น
โครงสร้างการบริหารของศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า มีโครงสร้างการบริหารที่คล้ายคลึง กันคือ ผู้บริหาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขประกอบด้วย (1)ผู้อานวยการกองสาธารณสุข (2)หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขหรือ
ผู้อานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข บุคลากรผู้ปฏิบัติในศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า เทศบาลนครมีบุคลากร
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ครบ 4 สายงานได้ แ ก่ แพทย์ พยาบาลวิ ช าชี พ หรื อ พยาบาลเวชปฏิ บั ติ
นักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และ ทันตาภิบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.22 ส่วน
งบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามลาดับ การได้รับการสนับสนุนบุคลากรของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่นและจากกระทรวงสาธารณสุ ขในต าแหน่ง พยาบาลเวชปฏิบั ติและพยาบาลวิ ช าชี พ การพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่พัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนการศึกษา ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ส่วนการมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวม กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจะมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานสูงที่สุด โดยระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในศูนย์ฯของอาสาสมัครประเภท
เทศบาลนครและประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในระดับมาก ส่วนประเภท
เทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเทศบาลตาบลมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง โดยกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขจะมีส่ วนร่ว มในการดาเนิ นงานด้า นการป้องกันและควบคุ มโรคมากที่ สุด และมีส่ วนร่ว มในการ
ดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาลต่าที่สุด การดาเนินงานสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมีการดาเนินงานด้านรักษาพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการศึกษาถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด้าน
บริการสุขภาพ พบว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองที่มี
งบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยและประเภทเทศบาลตาบลมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานด้านการบริการสุขภาพอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50, 3.58 และ3.58 ตามลาดับ)
3. ความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล พบว่า โดยภาพรวมประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาคมหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขและการดาเนินงานของศูนย์ฯอยู่ใน
ระดับมาก
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Abstract

An Analysis of Public Health Service Management Situation in Local Administrative
Organization Areas has 3 purposes, namely, (1) to analyze situation of public health service
management of the public health centers established by Local Administration Organizations
(LAO); (2)to study the cooperation on public health among local administration organizations,
public health centers, and public health offices of Ministry of Public Health, either in provincial
or district level, including arrangement of supporting system in the area governed by Local
Administration Organizations; and (3) to study the satisfaction of people served by public
health centers of Local Administration Organizations. This research used Field Research
method conducting documentary research, in-depth interview and group discussion.
Furthermore, in research investigating such satisfaction of people in public health centers
provided by Local Administration Organizations, the samples were separated into 2 groups.
The first group was selected by Cluster Sampling technique for a quantitative method and
other group was selected by a Purposive Selection technique for a qualitative method. To
collect the data, the researchers used questionnaires, in-depth interview, semi-structure
interview, interviewing guideline, and group discussion. The results were as follows;
1. The situation of public health service management of the public health centers
established by Local Administration Organization (LAO); city municipality, town municipality,
and sub-district municipality, under resolution of local administration committee was that
there were similar management structure as follows; the executives of public health centers
consisted of (1) Director of public health division, (2) Head or director of health centers; the
officers in public health centers of city municipality consist of all 4 lines, namely, doctor,
registered nurse or nurse practitioner, public health technical officer or local public health
officer, and the most officers were dental nurse at 22.22%. Regarding budget for establishing
public health centers, it found that the budget was provided by Local Administration
Organizations, National Health Security Office (NHSO), and Department of Local Administration,
respectively. In support personnel from Local Administration Organizations and Ministry of
Public Health, it, mainly, came for nurse practitioners and registered nurses. For proficiency
development in personnel, the human resource development was conducted by supporting in
education, training/seminar/study project. For overall involvement with related parties, public
health volunteers had the highest involvement in operation. The volunteers from city
municipality and town municipality with lower-than-average budget had high involvement,
while the volunteers from town municipality with higher-than-average budget and sub district
municipality had moderate involvement. The volunteers had the highest involvement rate in
the field of disease prevention control and the lowest involvement in medical care, while the
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public health centers governed by Local Administration Organizations had the highest level of
medical care operation.
2. The study result on cooperation among organizations in Ministry of Public Health
to develop healthcare service was that the health centers established by local administration
organizations, city municipality with lower-than-average budget, town municipality with higherthan-average budget, and sub-district municipality, had great cooperation with the other
organizations in Ministry of Public Health (average level were 4.50, 3.58, and 3.58 respectively).
3. The survey result on satisfaction in service of public health centers established by
local administration organizations; city municipality, town municipality was that people
receiving service from village community and public health volunteers were highly appreciated
in services and operations of public health centers.
บทนา

ระบบสาธารณสุขไทยหลังจากได้มีการจัดตั้ งกระทรวงสาธารณสุข ตั้ง แต่ พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา
จากนั้นมีการพัฒนาเป็นระยะๆ เรื่อยมา กระแสความตื่นตัวของนานาประเทศที่มีความเคลื่อนไหวจะพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขให้เกิดความเสมอภาค ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นได้อย่างทั่วถึง
(สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ,2552) ในขณะที่องค์การอนามัยโลก(World Health Organization-WHO)และ the
United Nations Children’s Fund หรือ UNICEF) ได้ออกประกาศที่เรียกว่า Alma Ata Declaration ใน
ปี พ.ศ. 2521 ซึ่ ง มี ส าระถึ ง เป้ า หมายของประชาคมโลกที่ จ ะท าให้ ค นทุ ก คนมี สุ ขภาพดี ถ้ ว นหน้ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุขมูลฐานภายในปี 2000 มีการวางแนวคิดที่เรียกว่า Primary Health Care (PHC) เพื่อมุ่งเน้นความ
เท่าเทียมกัน การพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน
ความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขต้องการขยายบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขให้
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยให้มีโรงพยาบาลระดับจังหวัดครบถ้วนทุกจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนครอบคลุมทุก
อาเภอ และสถานีอนามัยครบทุกตาบล ส่วนรัฐบาลชุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศนโยบายให้มีการพัฒนา
ยกระดับสถานีอนามัย 9,750 แห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ภายในปี พ.ศ. 2554 ในขณะที่มีความ
เคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ในช่วงปี พ.ศ. 2539 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เกิด ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ฟองสบู่ภายในภูมิภาคเอเชีย ก่อให้เกิด กระแสการตื่น ตัว ดาเนิ น
นโยบายการกระจายอานาจ จุดเปลี่ยนที่สาคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ระบุให้รัฐต้อง
กระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเอง และได้มีการออกพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 การกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขเริ่มขึ้นหลังจากที่มีการออกกฎหมายฉบับนี้
การถ่ายโอนภารกิจด้านการสาธารณสุขมีความคืบหน้าไปบ้าง แต่ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็ นพรรคไทยรักไทย ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลชุดใหม่ได้นานโยบาย 30
บาท รักษาทุกโรคมาเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 มีการดาเนินงานและขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายของครัวเรือน
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โดยเฉพาะกลุ่มคนจน แต่ก็ยังมีปัญหาความเท่าเทียม คุณภาพ และประสิทธิผลที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ หรือในแต่
ละกองทุนของภาครัฐที่ดูแลประชาชนในแต่ละกลุ่ม ปัญหาที่ตามมาก็คือทาให้รัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการคลังมากขึ้น และบทบาทความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และได้รับ
การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้ง รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้ถูกยกเลิกไปภายหลังเกิด
การรัฐ ประหาร เมื่ อ วั น ที่ 19 กัน ยายน 2549 แต่ กฎหมายตามรัฐ ธรรมนู ญ ที่ ยั ง คงอยู่ ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ถูกเขียนขึ้นใหม่ในมาตรา 51 บัญญัติถึงสิทธิของประชาชนที่เท่าเทียมกัน
ในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐอย่างเหมาะสม และมีมาตรฐานโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม รวมทั้งสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย ตลอดจนผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 78 ที่ยังคงให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และ
มาตรา 80 ที่ เปิ ด โอกาสให้ป ระชาชนในชุ มชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุ ขได้บ นพื้ น ฐานหลักของการ
พึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน โดยรัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้น
การสร้างเสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข
ระบบบริการสุขภาพเริ่มมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น แม้รัฐบาลจะได้พยายามจัดให้มีระบบ
บริการสุขภาพและการตรวจรักษาทางการแพทย์ให้กว้างขวางทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยทางการเมือง
สนับสนุน แต่ยังเป็นปัญหาการขาดดุลยภาพในเชิงระบบของการบริหารจัดการ ในปัจจุบันพบว่า ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในแต่ระดับ ทั้งองค์การบริการส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบลบางแห่งที่ได้ดาเนินการจัดตัง้ สถานบริการสาธารณสุขขึ้นในเขตพื้นที่ของตนเองเพื่อ
จัดบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน โดยไม่รอรับการถ่ายโอนสถานบริการสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข
เช่ น การจัด ตั้ง ศูนย์ บริการสาธารณสุ ขสั ง กัด องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ขึ้น จึง ทาให้มี จานวนสถานบริการ
สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น โดยรวมกับสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่เทศบาล และ อบต.อีก 28 แห่ง ในรอบปี พ.ศ.
2550 – 2552 ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาความทับซ้อนในการจัดระบบบริการสุขภาพในอนาคต
จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นว่า ระบบการจัดบริการสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีแผนการกระจายอานาจด้านการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
รวมทั้งการบริหารการคลังทางสุขภาพของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนให้ เทศบาล และ
อบต. ดาเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการ
รักษาพยาบาลแบบเหมาหัวประชากร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบด้วยเช่นกั น
ได้แก่ ลักษณะสภาพทางสังคมโครงสร้างประชากรไทยที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ความรุนแรงในสังคมไทย
ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้องรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง เป็นต้น และ
ปัญหาอุบัติเหตุที่นามาซึ่งภาวะทุพพลภาพเรื้อรังเพิ่ ม มากขึ้น ปัจจัยสาคัญเหล่า นี้มีอิทธิพลต่อแนวโน้มให้รัฐ
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ส่วนกลาง และท้องถิ่น ต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบหรือวิธีการในการกระจายอานาจด้านสุขภาพเพื่อจะสามารถ
ช่วยให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนจนเกิดความ
เชื่อถือศรัทธา และสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุ ม ชนท้ องถิ่น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและคุณ ภาพการบริการสุ ขภาพ สามารถน าไปกาหนดทิ ศทางการ
จัดบริการสาธารณสุขในระดับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ และส่งผลในทางปฏิบัติต่อกระบวนการการกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขของประเทศในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ
จากประเด็น สาคัญดั งกล่ าว นาไปสู่ คาถามส าหรับการวิ จัยในครั้งนี้ ว่าสถานการณ์การจั ดบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งจัดตั้งโดย อปท. ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ทั้งในประเด็น
มูลเหตุการณ์จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข โครงสร้างการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง
ด้านบุคลากรและงบประมาณ การดาเนินงานด้านสาธารณสุขทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนความร่วมมือในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างศูนย์บริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถานพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ดาเนินการ
จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นข้อเสนอเชิง นโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข
และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพในการพิจารณาแนวทางการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ จัดตั้ง
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
2. เพื่อศึกษาถึงความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณสุขระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข กับหน่วยงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ รวมถึง
การจัดระบบสนับสนุนการบริหารจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ ไ ปใช้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ในสถานบริ ก าร
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณสุขกระจายอานาจและ
การถ่ายโอนอานาจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ศึกษารูปแบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาหรับการศึกษาเชิง
ปริมาณ และ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ประชากรได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 168 แห่งโดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 เปอร์เซ็นต์ได้จานวน 84 แห่ง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (MultiStage Random Sampling) ซึ่งแต่ละแห่งมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน จานวน 1 คน
1.2 ผู้อานวยการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องประจาศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 1 คน
1.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.)หรือผู้แทน จานวน 1
คน
1.4 ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 1 คน
1.5 ผู้นาชุมชน/ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ประธานกลุ่ม หรือ
องค์กรชุมชน จานวน 1 คน
1.6 ประชาชนที่เคยไปใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 10 คน
2. พื้นที่เป้าหมายสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยสังกัดเทศบาลนครจานวน
2 แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองจานวน 2 แห่ง สังกัดเทศบาลตาบลจานวน 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 แห่ง และสังค์องค์การบริหารส่วนตาบล 5 แห่ง ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) ที่มีแนว
ปฏิบัติ ที่ดี( Best Practice) ซึ่ งมีกลุ่ มผู้ให้ข้อมู ล สาคัญสาหรับการศึกษาเชิ งคุณภาพในแต่ละศูนย์บ ริการ
สาธารณสุขที่เป็นหน่วยสาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น ในระดับเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด เทศบาล กลุ่มข้าราชการท้ องถิ่น พนั กงานท้องถิ่น ที่ รับผิด ชอบศูนย์บ ริการ
สาธารณสุข อาทิ ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข ผู้อานวยการกองการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข แพทย์ประจาศูนย์บริการสาธารณสุข พยาบาลประจาศูนย์บริการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น
ด้านพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ที่ได้ มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขขึ้นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กาหนดขอบเขตของ “ศูนย์บริการสาธารณสุข”จากการสารวจมี168แห่ง
และได้ทาการสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาร้อยละ 50 ได้กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นศูนย์ตัวอย่าง 84 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพ โดยมีกระบวนการในการคัดเลือกและกาหนดกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับ อบจ. เทศบาล (เทศบาลนคร,เทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล) ที่มีการ
จัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขหรือศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้นด้วยตนเอง
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วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ น แบบการวิ จั ย สนาม (Field Research) โดยใช้ การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
การสนทนากลุ่มการวิจัยเชิงสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริก ารศูนย์บริการสาธารณสุ ขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดบริการสาธารณสุขของประเทศไทย การ
จัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสารวจสถานการณ์โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
ท้องถิ่นที่ดาเนินการด้านสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่ม /องค์กร
ชุมชน
2. ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณสุขระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์บริการ
สาธารณสุขกับหน่วยงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ รวมถึงการจัดระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดบทบาทการจัดบริการสาธารณสุขระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น ที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2.3 การสนทนากลุ่มกับตัวแทนประชาคม ตัวแทนกลุ่ม และองค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงาน
ของส่วนราชการในท้องถิ่น
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่ไปใช้บริการด้านสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 สารวจความพึ งพอใจของประชาชนในการรับ บริการด้ านสาธารณสุข จากศูนย์ บ ริการ
สาธารณสุขจากแบบสอบถาม
3.3. ยกร่างรายงานการวิจัยที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้
เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่อแนวคิดและแนวทางการศึกษาสถานการณ์การจัดบริ การสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ข้อเสนแนะต่อประเด็นการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนาผลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยนี้ไปใช้ในอนาคตต่อไป
3.4 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวกับร่างรายงานการวิจัย ก่อนจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์
3.5 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
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ผลการวิจัย
1. สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น(อปท.)เทศบาลนคร เทศบาลเมื อง และเทศบาลต าบล จั ด ตั้ง โดยมติ ของคณะผู้ บ ริหารท้ องถิ่น
โครงสร้างการบริหารของศูนย์บ ริการสาธารณสุข พบว่า มีโครงสร้างการบริหารที่ คล้ายคลึงกัน คือ ผู้ บริหาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย (1) ผู้อานวยการกองสาธารณสุข (2)หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขหรือ
ผู้อานวยการศูนย์ บริการสาธารณสุ ข ส่ วนบุคลากรผู้ ปฏิบั ติในศูน ย์บ ริการสาธารณสุขพบว่า เทศบาลนครมี
บุ ค ลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข ครบ 4 สายงาน(แพทย์ พยาบาลวิ ช าชี พ หรือ พยาบาลเวชปฏิ บั ติ
นักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและทันตาภิบาล) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.22 ส่วน
งบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามลาดับ การได้รับการสนับสนุนบุคลากรของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนบุ คลากรจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจากกระทรวงสาธารณสุขในตาแหน่งพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่พัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนการศึกษา ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวม โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจะมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานสูงที่สุด ระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในศูนย์ฯของอาสาสมัคร ประเภท
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในระดับมาก ส่วนประเภทเทศบาลเมืองที่
มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเทศบาลตาบลมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจะมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคมากที่สุด และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการ
รักษาพยาบาลต่าที่สุด การดาเนินงานสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมมีการดาเนินงานด้านรักษาพยาบาล จานวน 83 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 98.81 มากที่สุด
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านโครงสร้างของศูนย์บริการสาธารณสุขประเภท
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสาหรับการ
จัดสรรงบประมาณผู้บริหารของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล จะให้ความสาคัญกับการจัดสรร
งบประมาณด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความเร่งด่วน การจัดสรรงบประมาณสาหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งบประมาณจากองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลมากที่ สุ ด การด าเนิ น งานของศูน ย์ บ ริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดาเนินงานรับผิดชอบดูแลตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดให้บริการ
ด้านทันตกรรม และเน้นให้บริการด้านทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่ในกลุ่มเด็กโรงเรียนประถมศึกษา งานฟื้นฟูสภาพ
การติดตามผู้ป่วย การสร้างหลักประกันสุขภาพ การจัดทาข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยทางานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือที่มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ระดับการดาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตาบลมีระดับการดาเนินงานสาธารณสุขในระดับมาก และพบว่าศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ยมีการดาเนินงานสาธารณสุข 3
ด้านต่อไปนี้สูงที่สุด(1)ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (2)ด้านป้องกันและควบคุมโรค (3)ด้านการฟื้นฟูสุข ภาพ ส่วน
ศูนย์บริการสาธารณสุขประเภทเทศบาลที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีการดาเนินงานสาธารณสุขในด้านการ
รักษาพยาบาลสูงที่สุด ระดับการดาเนินงานด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการบริการสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก
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ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย มีการดาเนินงานสาธารณสุข 3 ด้านต่อไปนี้สูงที่สุด(1)ด้านการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ (2)ด้านการพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ (3)ด้านระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินการให้บริการ
สาธารณสุข ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีการดาเนินงาน
สาธารณสุขในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสูงที่สุด
2. ผลการศึกษาถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด้าน
บริการสุขภาพ พบว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองที่มี
งบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ย ประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ย และประเภทเทศบาลตาบลมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด้านการบริการสุขภาพระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50, 3.58 และ3.58 ตามลาดับ)ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเทศบาลนครมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด้านการ
บริการสุขภาพระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30)ความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดท้องถิ่นอื่นๆ
พบว่าศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย ประเภทเทศบาลนคร ประเภทเทศบาลตาบล มีความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดท้องถิ่น
อื่นๆ ระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91, 2.84 และ2.80 ตามลาดับ) ส่วนศูน ย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีความร่วมมือกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขสังกัดท้องถิ่นอื่นๆ ระดับน้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43)
ข้อมูลเชิงคุณภาพลักษณะความร่วมมือของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลกับสถาน
บริ ก ารสาธารณสุ ข อื่ น ๆในพื้ น ที่ เ ขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โดยส่ ว นใหญ่ จ ะประสานความร่ ว มมื อ กั บ
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ นอกจากนั้นมีการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล และการทาข้อตกลง(MOU) กับสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโรงพยาบาลภาครัฐ
ศู น ย์ บ ริ การสาธารณสุ ข มี ก ารด าเนิ น งานประสานความร่ว มมื อ โดยผ่ า นฝ่ า ยที่ ค วบคุ ม ศู น ย์ เช่ น ส านั กการ
สาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม กองการแพทย์ ฯ ลฯ เพื่ อร่ว มสนั บ สนุ น ทางการแพทย์ และพยาบาลมาประจ า
โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะ พร้อมการใช้ยาให้ได้มาตรฐานเดียวกัน หน่วยบริการสาธารณสุขอื่นในพื้นที่เขตเทศบาล
พบว่า ร้านขายยามีจานวนมากที่สุด หน่วยบริการสาธารณสุขอื่นๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล พบว่า ส่วน
ใหญ่จะใช้หน่วยบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) และคลินิก
3. ความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล พบว่า โดยภาพรวมประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาคมหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และการดาเนินงานของศูนย์ฯอยู่ใน
ระดับมาก
3.1 ความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล พบว่า โดยภาพรวมประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาคม
หมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และการดาเนินงานของ
ศูนย์ฯอยู่ในระดับมาก มีรายละเอียดต่อไปนี้ ประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนครมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และการดาเนินงานในด้าน
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ต่างๆพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.71, 3.69 ตามลาดับ) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านมีความพึง
พอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขและการดาเนินงานในด้านต่างๆพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81, 3.61 ตามลาดับ) อาสาสมัครสาธารณสุขความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุขในด้านต่างๆพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02)
3.2 ประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท
เทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่ าค่ าเฉลี่ยมีความพึ งพอใจในบริการของศูนย์บ ริการสาธารณสุข และการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78,3.72 ตามลาดับ)ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขและการดาเนินงานในด้านต่างๆพบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78,3.66 ตามลาดับ) อาสาสมัครสาธารณสุขความพึงพอใจในการดาเนินงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93)
3.3 ประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท
เทศบาลเมืองที่มีง บประมาณต่ากว่า ค่าเฉลี่ย มีความพึ งพอใจในบริการของศูนย์บ ริการสาธารณสุข และการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73, 3.77 ตามลาดับ) ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขและการดาเนินงานในด้า นต่างๆพบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80, 3.84 ตามลาดับ) อาสาสมัครสาธารณสุขความพึงพอใจในการดาเนินงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09)
3.4 ประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท
เทศบาลตาบลมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และการดาเนินงานในด้านต่างๆพบว่าภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62, 3.77 ตามลาดับ) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านมีความพึงพอใจในบริการ
ของศูนย์บริการสาธารณสุขและการดาเนินงานในด้านต่างๆพบว่ า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.66, 3.67 ตามลาดับ) อาสาสมัครสาธารณสุขความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในด้าน
ต่างๆพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อคิดเห็นต่อข้อดีของการมี
ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ เป็นหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูแล
สุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวก การดาเนินงานโดย
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น สามารถกาหนดทิศทางการด าเนิ นงานโดยอิ สระ มี งบประมาณเป็ นของตนเอง
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดี ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถแบ่งเบาภาระการ
ทางานทั้งด้านผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ การบริการของศูนย์ฯ มี ความเป็นกันเองอัธยาศัยดี ในขณะที่การ
ดาเนินการ ของศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ดังนี้ ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการรักษาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ไม่ครบสมบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบาย/โครงการ ทาให้ขาด
ความเป็นเอกภาพ และรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจน การทางานขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายข้อปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยไม่เอื้อต่อการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ฯ งาน
สาธารณสุขบางกิจกรรมทาซ้าซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุข
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การดาเนินงานของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานหลายประการ ต่อไปนี้
1. การไม่อาจจัดซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ตสามารถซื้อยาได้เฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น แต่การรักษาผู้ป่วย
โรงพยาบาลมีความจาเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักในการรักษาผู้ป่วย
2. โรงพยาบาลไม่อาจให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการฯลฯ เป็นเงินเชื่อโดยเรียกเก็บเงินจาก
หน่วยงานนั้นๆโดยตรง เพราะยังไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับให้ทาสัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็น
เงินเชื่อได้ ส่งผลต่อการบริหารรายได้ของโรงพยาบาล
3. อัตราค่าตอบแทนบุคลากรด้านการสาธารณสุขยังต่ากว่าอัตราค่าตอบแทนของสถานพยาบาล
ซึ่งค่าครองชีพของจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างสูง ทาให้มีพยาบาลวิชาชีพที่ ประสงค์จะขอโอนย้ายมาบรรจุในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพียง 1 ท่านเท่านั้น สาหรับตาแหน่งแพทย์ไม่มีผู้ประสงค์จะโอนมา จึงส่งผลต่อ
การบริหารจัดการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก
สรุปและอภิปรายผล
1. การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) สภาพโดยทั่วไป การจัดบริการมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดบริการของสาธารณสุขของประเทศไทย
โดยระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของอาสาสมัครประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสู งกว่าค่าเฉลี่ย
และเทศบาลตาบลมีส่วนร่วมในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อนันต์ เดชโยธิน (2544) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาการด าเนิ นงานขององค์การบริหารส่ว นตาบล มีการดาเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง
อาสาสมัครเทศบาลนครและประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่าค่ าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในระดับมากกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขจะมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ความรู้พื้นฐานที่อาสาสมัครจะต้องรู้วิธีการป้องกัน และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาลต่า
ที่สุด เนื่องจากอาสาสมัครเป็นชาวบ้าน การรักษาพยาบาลยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่ากับพยาบาลวิชาชีพ จึงทาได้
โดยมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
2. ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณสุขระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์บริการ
สาธารณสุขกับหน่วยงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ รวมถึงการจัดระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้ง
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเภทเทศบาลเมืองที่มี
งบประมาณสู ง กว่ า ค่า เฉลี่ ย และประเภทเทศบาลต าบลมี ความร่ว มมื อกับ หน่ว ยงานภายในสั ง กัด กระทรวง
สาธารณสุ ขเพื่ อ พั ฒ นางานด้ า นการบริก ารสุ ขภาพอยู่ ในระดั บ มากลั กษณะความร่ว มมื อของสถานบริ การ
สาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลกับสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบล โดยส่วนใหญ่
จะประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ นอกจากนั้นมีการประสานความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และการทาข้อตกลง(MOU) กับสานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และโรงพยาบาลภาครัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการดาเนินงานประสานความร่วมมือโดยผ่านฝ่ายที่ควบคุมศูนย์
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3. ประชาชนที่ไปใช้บริการด้านสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และข้อดีของการมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความคิดเห็นที่ใกล้เคียง
กัน ดังนี้ เป็นหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูแลสุขภาพประชาชนในพื้ นที่อย่างใกล้ชิด มีงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ในการอานวยความสะดวก การดาเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานโดยอิสระ มีงบประมาณเป็นของตนเอง ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดี ฯลฯ
ในขณะที่การด าเนิ นการ ของศูน ย์บ ริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นยั งพบว่า มีปัญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้ ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการ
รักษา
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัย พบว่าสถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ จัดตั้ง
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล จัดตั้งโดยมติของคณะ
ผู้ บ ริหารท้ องถิ่น มี โ ครงสร้า งการบริหารที่ คล้ า ยคลึ ง กัน คือ ผู้ บ ริ หารศูน ย์ บ ริการสาธารณสุ ขประกอบด้ ว ย
(1)ผู้อานวยการกองสาธารณสุข (2)หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขหรือผู้ อานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
บุคลากรผู้ปฏิบัติในศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า เทศบาลนครมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขครบ 4
สายงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจากกระทรวงสาธารณสุขในตาแหน่ งพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชี พ มีการพัฒนา
บุคลากรโดยการสนับสนุนการศึกษา ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วม กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขจะมีส่วนร่วมในการดาเนินงานสูงที่สุด ระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของอาสาสมัครประเภท
เทศบาลนครและประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในระดับมาก ส่วนประเภท
เทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเทศบาลตาบลมีส่วนร่วมในระดับปานกลางส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคมากที่สุด และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
ต่าที่สุด การดาเนินงานสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมีการ
ดาเนินงานด้านรักษาพยาบาล ดังนั้น เทศบาลนคร ที่มีการให้บริการนอกเหนือ จากการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป
แล้ว แต่ประชาชนยังต้องการรับบริการเพิ่มขึ้น จึงควรให้มีการให้บริการในส่วนของคลินิกเฉพาะทางให้มากขึ้น
และมีหลายสาขา เพื่อตอบสนองการให้บริการ เห็นควรให้เทศบาลนครพิจารณาว่าจ้างแพทย์เฉพาะทางเข้ามา
ดาเนินการ รวมทั้ง จ้างบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล ควรจัดทาภารกิจ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรคหรือจัดให้มีการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป หรือ
คลินิกเฉพาะทาง และการฟื้นฟูสภาพทั้งนี้ให้เป็นไปตามศักยภาพที่เหมาะสม หรือขีดความสามารถของแต่ละ
เทศบาลในการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งกรณีของเทศบาลเมือง อาจเลือกใช้วิธีการว่าจ้างบุคลากร เช่น
แพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ หรือพยาบาลวิชาชีพ มาเพื่อให้บริการผู้ป่วย หรือประชาชนที่มารับบริการในสถาน
บริการสาธารณสุขเป็นการชั่วคราว หรือเฉพาะนอกเวลาราชการ หรือเป็นการประจา
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2. จากการวิจัย พบว่า ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนางาน
ด้า นบริการสุ ขภาพ ศูน ย์ บ ริการสาธารณสุ ขที่ตั้ ง โดยองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ประเภทเทศบาลเมื องที่ มี
งบประมาณต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเภทเทศบาลเมืองที่มีงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยและประเภทเทศบาลตาบลมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานด้านการบริการสุขภาพอยู่ในระดับ
มากดั ง นั้ น กระทรวงสาธารณสุ ขควรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานส่ ว นกลางเพื่ อกากับ ดู แลการพั ฒ นาระบบบริ การทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับที่มีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลไว้เป็นการเฉพาะ โดยใช้กลไกการประสานงานรูปแบบเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
องค์กรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ
ทั้งในด้านระบบบริการ กาลังคน ฯลฯ ควรสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีในการบูร
ณาการการจั ดบริการสาธารณสุขระหว่า งหน่ วยงานสาธารณสุขในพื้น ที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณสุขของพื้นที่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค
3. การบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาคมหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึง
พอใจในบริการของและการดาเนินงานของศูนย์ฯอยู่ในระดับมากดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ทันสมัย รวดเร็ว และเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งการดาเนินงานที่ดีเป็นระบบจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ โดยเป็นการจัดบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิน การจัดบริการด้านสาธารณสุข เพื่อนามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ควรศึกษาแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขกับหน่วยงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารอ้างอิง
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