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ศักยภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตําบลอําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
POTENTIA OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL
KHAM SAKAESAENG DISTRICT NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
ประเสริฐ ภูมิโคกรักษ์ 1
Prasert Phumkhokrak

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาศัก ยภาพของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพตํ า บล อํ า เภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย 1) ผู้บริ หารโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล แพทย์ ที่ปรึ กษา และบุคลากรสนับสนุนหน่วยบริ การปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
จํานวน 59 คน 2) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 7 แห่ง 3)
ผู้รับบริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล จํานวน 385 คน และ 4) เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขสุขภาพตําบล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 301 คน ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทัง้ 7 แห่ง มี
ศักยภาพในด้ านการบริ การจัดการ ด้ านบุคลากร ด้ านวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้ านการบริ การ
และด้ านการมีส่วนร่ วม เนื่องจาก โรงพยาบาล มีนโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจน เน้ นการบริ การประชาชน มี
เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้ อมให้ บริ การและการปฏิบตั ิงานขององค์กร บุคลากรมีความรู้
ความชํ า นาญพร้ อมที่ จ ะบริ ก ารประชาชนอย่ างเอาใจใส่ และมี ค วามเป็ นธรรม มี ก ารปฏิ บัติ ต ามโครงการ
โรงพยาบาลสาธารณสุข ยุ ค ใหม่ เพื่ อ คนไทยสุข ภาพดี มี ร อยยิ ม้ และการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมของเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ABSTRACT
This study aimed to study the competencies of Tambon Health Promoting Hospitals in
Kham Sakaesaeng District, Nakhon Ratchasima Province. Data were collected from samples
consisted of 1) 59 administrators, medical advisors and supporting personnel of primary care
unit in Tambon Health Promoting Hospitals, 2) 7 Tambon Health Promoting Hospitals in Kham
Sakaesaeng District, Nakhon Ratchasima Province, 3) 385 service users of Tambon Health
Promoting Hospitals in Kham Sakaesaeng District and, 4) 301 health officers, village
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health volunteers, private and public representatives in Kham Sakaesaeng District, Nakhon
Ratchasima Province. The results revealed that all of 7 Tambon Health Promoting Hospitals had
their competencies in aspect of management, personnel, materials and facilities, service and
participation. This came from those hospitals had their distinct policies and goals, focused on
public services with technological equipments and facilities ready for their organizational
services and performances. Their personnel had knowledge and expert ready for public
services with carefulness and fairness. They performed in accordance with the Modern
Hospital Project for Thai Good Health and Smile and also participated in all activities of health
officers, village health volunteers, private and public representatives of Tambon Health
Promoting Hospitals in Kham Sakaesaeng District, Nakhon Ratchasima Province.
Key Words: Potential, Tambon Health Promoting Hospital
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คํานํา
จากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ซึ่งทําให้ ประชาชนทุกคน
เข้ าถึงบริ การสาธารณสุขได้ แต่ประชาชนมักจะเชื่อถือและไปแออัดอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และแนวโน้ ม
การเกิดโรคที่เป็ นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ เปลี่ยนเป็ นโรคเรื อ้ รังที่เกิดจากพฤติกรรมและสามารถป้องกันได้
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็ ง การยกระดับสถานีอนามัยที่มีกว่า 9 พันแห่ง
เป็ นโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จึงเป็ นจุดเปลี่ยนระบบสาธารณสุขครัง้ สําคัญที่จะพัฒนาระบบ
บริ การสุขภาพของ ประเทศไทย
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลมีการจัดระบบการทํางานโดยมุ่งเน้ นภารกิจ ได้ แก่ บทบาทด้ านการ
ส่งเสริ มสุขภาพ บทบาทด้ านการรักษาพยาบาล บทบาทด้ านการป้องกันและควบคุมโรค บทบาทด้ านการฟื น้ ฟู
สภาพ และบทบาทด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภค โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ นํานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิในการพัฒนา
ศักยภาพสถานีอนามัยเพื่อตอบสนองต่อการแก้ ปัญหาและนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ม่งุ เน้ นบริ การ
สุขภาพเชิงรุ ก จัดบริ การเยี่ยมบ้ าน จัดการดูแลส่งเสริ มสุขภาพทังในกลุ
้
่มคนปกติและกลุ่มเสี่ยง ให้ ประชาชน
สามารถเข้ าถึงบริ การได้ อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม ที่สําคัญคือให้ ประชาชนและผู้บริ การได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง โดยระยะเริ่ มแรก ให้ ใช้ กฎระเบียบหรื อประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับ สถานี
อนามัยในการรองรับการทํางานของโรงพยาบาลสร้ างเสริ มสุขภาพตําบลในระยะแรกไปก่อน หลังจากนัน้ ให้ มี
การออกกฎกระทรวงหรื อ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับอํานาจหน้ าที่และสนับสนุนการทํางานใน
อนาคต(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2553)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้ บริ การของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาการเข้ าร่ วมกิจกรรมของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ่ ้ าน และตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดาํ เนินการศึกษา
การศึกษาในครั ง้ นีจ้ ะเป็ นการศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการตรวจสอบรายการ
(Check-list) จากกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วย
1. ผู้บริ หารโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ แพทย์ที่ปรึ กษา และบุคลากรสนับสนุนหน่วยบริ การปฐม
ภูมิโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล จํานวน 59 คน
2. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 7 แห่ง
3. ผู้รับบริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล จํานวน 385 คน
4. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ ตัวแทนจาก
ภาครัฐและเอกชน ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 301 คน
โดยนํา แนวคิดนโยบายรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง มาใช้ ประกอบใน
การศึกษาครัง้ นี ้ เพื่ออธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ทําการศึกษาในประเด็นต่างๆ

ผลการศึกษา
1. การศึกษาศั กยภาพของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง จังหวั ด
นครราชสีมา ด้ านโครงสร้ างทางการบริ การ ทรั พยากรด้ านบุคลากร ทรั พยากรด้ านวัสดุและสิ่งอํานวย
ความสะดวก และการปฏิบัตติ ามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาได้ รับนโยบายมา
จาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยกํ าหนดนโยบาย เน้ นในด้ านการ
บริ การประชาชนที่ดี การปฏิบตั ิงานโดยยึดระเบียบ ข้ อบังคับ และ วินยั ข้ าราชการ การสิ่งแวดล้ อมและปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ การร่ วมมือของประชาชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและภาคีเครื อข่าย
ศัก ยภาพของโรงพยาบาล คื อ มี น โยบาย และเป้ าหมายที่ ชัด เจน เน้ น การบริ ก ารประชาชน การ
ปฏิ บัติ ง านโดยยึด กฎระเบี ย บ มี เทคโนโลยี อุป กรณ์ แ ละสิ่ง อํ านวยความสะดวกที่ พ ร้ อมให้ บ ริ ก ารและการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
ด้ านทรัพยากรบุคคลมีการแต่งตังแพทย์
้
และบุคลากรให้ สนับสนุนหน่วยการปฐมภูมิ พบว่า นายแพทย์
ปฏิบัติการ แพทย์ ที่ปรึ กษา เภสัชกรปฏิบตั ิการ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา เจ้ า
พนักงานสาธารณสุขปฏิบตั ิงาน (อายุรเวช) และ เจ้ าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบตั ิงาน (แพทย์แผนไทยประยุกต์)
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จะได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ โดย 1 ท่าน จะดูแลโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล เป็ น
จํานวน 2 โรงพยาบาล
ด้ านเทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่สําคัญในการให้ บริ การและการปฏิบัติงานของ
องค์กรที่เหมาะสม
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า แพทย์ ที่ปรึ กษา และบุคลากรสนับสนุนหน่วยบริ การปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล มีความรู้ ความเข้ าใจมีความรู้ ความเข้ าใจดี
ความชํ า นาญในการดํ า เนิ น งานโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพตํ า บล อํ า เภอขามสะแกแสง จัง หวัด
นครราชสีมา ทัง้ 7 แห่ง พบว่า แพทย์ที่ปรึกษา และบุคลากรสนับสนุนหน่วยบริ การปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล มีความชํานาญในการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในเรื่ อง การให้ ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผ้ รู ับบริ การหรื อคนทัว่ ไป แต่ยงั ขาดความชํานาญในการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในเรื่ อง
นโยบายของโรงพยาบาลต้ องกําหนดขึน้ อย่างชัดเจนโดยให้ นํา้ หนักการ ส่งเสริ มสุขภาพควบคู่ไปกับคุณภาพ
การรักษาพยาบาล
จากการศึกษาความรู้ ความเข้ าใจ และความชํานาญเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบล อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ของแพทย์ที่ปรึ กษา และบุคลากรสนับสนุนหน่วยบริ การปฐม
ภูมิโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล สามารถบอกความพร้ อมและศักยภาพในด้ านบุคลากรได้ ว่า บุคลากรของ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลมีศกั ยภาพและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงาน
ผลจากการตรวจสอบรายการ (Check-list) โดยใช้ เกณฑ์ เกณฑ์ ประเมิน 3D และสังเกตโดยผู้ศกึ ษา
พบว่า การปฏิบตั ิตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ ้ม ของโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ทัง้ 7 แห่ง มีการปฏิบัติตามโครงการ
โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ ้ม ร้ อยละ 100 ซึง่ สามารถบอกศักยภาพในด้ านการ
เป็ นโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในด้ านบรรยากาศที่ดี
ด้ านการบริ การที่ดี และด้ านการบริ หารจัดการที่ดี
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่ อการให้ บริ การของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลอําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ด้ านบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในเรื่ อง การตอบข้ อคําถาม ข้ อชี แ้ จง ข้ อสงสัยของ
เจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ร้ อยละ 92.70 รองลงมาการต้ อนรั บจากเจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาล
ส่ง เสริ มสุข ภาพตํ าบล ร้ อยละ 92.20 และน้ อยที่ สุดในเรื่ องความเป็ นธรรมในการปฏิ บัติ งานของเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล เช่น การให้ บริ การตามลําดับคิว ไม่เลือกปฏิบตั ิ ร้ อยละ 81.30 ตามลําดับ
ด้ านสถานที่ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในเรื่ อง ความสะดวกสบายของโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล ร้ อยละ 99.00 รองลงมาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลมีความสะดวกในการเดินทางมารั บ
บริ การ ร้ อยละ 98.40 และ น้ อยที่สุดในเรื่ องความสะอาดของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ร้ อยละ 96.10
ตามลําดับ
ด้ านการบริ การ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น ในเรื่ อง โดยรวมแล้ วมีความคิดเห็นต่อการให้ บริ การ
ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ร้ อยละ 97.40 รองลงมาความรู้ สึกภายหลังจากการพบเจ้ าหน้ าที่ ของ
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โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ร้ อยละ 97.10 และ น้ อยที่สดุ ในเรื่ องประชาชนในหมู่บ้านหรื อชุมชนส่วนมาก
มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ร้ อยละ 70.10 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้ บริ การของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลใน ด้ านบุคลากร ที่มีความรู้ ความ
ชํานาญ พร้ อมที่จะบริ การประชาชนอย่างเอาใจใส่ และมีความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้ านสถานที่ที่มีการ
ปรั บ ปรุ งอย่ างสวยงาม สะอาดและปลอดภัย รวมถึง การให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ างเป็ นมิ ต ร รวดเร็ ว ทํ าให้
ความรู้ สึกของประชาชนภายหลังจากการพบเจ้ าหน้ าที่ เปลี่ยนไปในทางที่ ดี ซึ่งเป็ นการให้ บริ การเชิ งรุ กด้ าน
สุขภาพแก่ประชาชน และประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานได้ อย่างทัว่ ถึงและทัดเทียม
3. การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมของเจ้ าหน้ าที่ โ รงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ ตัวแทนจากภาครั ฐและเอกชน
เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล พบว่าได้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต การ
เข้ าร่ วมกิจรรม / โครงการต่างๆ ที่ทาง รพ.สต จัดขึ ้น ร้ อยละ 100 รองลงมาได้ เข้ าร่ วมการดูแลสิทธิประโยชน์ด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็ นแกนนําในการประสานงานกับกลุ่มผู้นํา ร้ อยละ 85.70 และมีส่วน
ร่ วมน้ อยที่สดุ ได้ เข้ าร่ วมการดูแลการส่งไปและรับกลับ พร้ อมข้ อมูลสุขภาพของผู้ป่วย ร้ อยละ 42.90 ตามลําดับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา พบว่า ได้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการการพัฒนา รพ.สต ร้ อยละ 99.70
รองลงมา มีบทบาทในการจัดการสุขภาพของชุมชน ร้ อยละ 98.30 และน้ อยที่สุด เข้ าร่ วม ในการร่ วมคิด ร่ วม
วางแผน ระดมทุน ดําเนินการและติดตามงาน ร้ อยละ 58.50 ตามลําดับ
ผู้นําชุมชน ตัวแทนจากภาครั ฐและเอกชน เข้ าร่ วมกิ จกรรม พบว่า ได้ เข้ าร่ วมเป็ นอาสาสมัครจิ ต
อาสาในการดูแลผู้ป่วยขณะรอรับบริ การ ร้ อยละ 100 รองลงมา ได้ เข้ าร่ วมออกตรวจ เยี่ยมบ้ าน ร้ อยละ 78.10
และน้ อยที่สดุ ได้ เข้ าร่ วมเป็ นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้ าหน้ าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมายเพื่อน
บ้ านมารับบริ การสาธารณสุข แจ้ งข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่สําคัญ หรื อโรคระบาดในท้ องถิ่น
ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข ร้ อยละ 28.50 ตามลําดับ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ่ ้ าน และ ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน เป็ นอีกหนึง่ ศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในด้ าน
การมีส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ การมีส่วนร่ วมของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํ าหมู่บ้าน และ ตัวแทนจากภาครั ฐและเอกชน ทํ าให้ การประชาสัมพันธ์ การให้ ความรู้ แก่
ประชาชน รวมถึงการระดมความคิดเห็นต่างๆ เข้ าถึงประชาชน ซึง่ ถือเป็ นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งในการสร้ างการ
เข้ าหาประชาชนการร่ วมกันคิ ด วางแผน ระดุมทุน ดําเนิ นงาน ติด ตาม และการพัฒ นาโรงพยาบาลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักประชาธิปไตย ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ชอบธรรม

อภิปรายผล
1. โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ทัง้ 7 แห่ง มี
การปฏิบตั ิตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ ้ม ในด้ านการปรับปรุ งระบบ
โครงสร้ าง บรรยากาศ (Structure) ด้ านบริ การทัว่ ไป (Service) และ ด้ าน การบริ หารจัดการ (System)
2
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2. ด้ านบุคลากร ประชาชนมีความคิดเห็น ในเรื่ อง การตอบข้ อคําถาม ข้ อชี ้แจง ข้ อสงสัยของเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล การต้ อนรับจากเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล และ การพูดจา
และความเป็ นกันเองของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ความสนใจ ความเอาใจใส่ ด้ านสถานที่
ประชาชนมีความคิดเห็น ในเรื่ อง ความสะดวกสบายของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล และ ด้ านการบริ การ
ประชาชนมีความคิดเห็นในเรื่ อง โดยรวมแล้ วท่านพึงพอใจต่อการให้ บริ การของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
เป็ นผลมาจากการที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีการ
ปฏิบตั ิตามวิสยั ทัศน์ ที่วา่ “บริ หารก้ าวหน้ า วิชาการก้ าวไกล ใส่ใจบริ การ มาตรฐานPCA”
3. ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ใน
ด้ านบุคลากร พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีแพทย์เพียง
จํานวน 3 คน เภสัชกรปฏิบตั ิการ จํานวน 3 คน ทันตแพทย์ปฏิบตั ิการ จํานวน 3 คน นักกายภาพบําบัด จํานวน 3
คน นักจิตวิทยา จํานวน 1 คน เจ้ าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบตั ิงานอายุรเวช จํานวน 1 คน และ เจ้ าหน้ าพนักงาน
สาธารณสุข ปฏิบตั ิงาน แพทย์แผนไทยประยุกต์ จํานวน 1 คน และไม่มีแนวโน้ มที่จะรับบุคลากรเพิ่ม ซึง่ เป็ นที่น่า
กังวลในเรื่ องของการให้ บริ การแก่ประชาชนผู้รับบริ การที่ไม่ทวั่ ถึง
4. การเข้ าร่ วมกิจกรรมของเจ้ าหน้ าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เรื่ องการเข้ าร่ วมกิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่ทาง รพ.สต จัดขึ ้น
ร้ อยละ 76.03 รองลงมาเข้ าร่ วมดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็ นแกนนําใน
การประสานงานกับกลุ่มผู้นํา ร้ อยละ 59.80 ซึ่งสอดคล้ องกับ ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ (2552) ได้ กล่าวว่า
โรงพยาบาลสร้ างเสริ มสุขภาพตําบล หมายถึง การยกระดับศักยภาพของสถานีอนามัย / ศูนย์สขุ ภาพชุมชน ซึง่
เป็ นหน่วยบริ การสาธารณสุขปฐมภูมิในระดับตําบล โดยมุ่งให้ มีคุณลักษณะสําคัญ มีขอบเขตการดําเนินการ
บริ การสาธารณสุขผสมผสาน ทังด้
้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื น้ ฟูสภาพ รวมทังการจั
้
ดการปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทังในระดั
้
บบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในพื ้นที่ที่
รับผิดชอบ โดยมีจุดเน้ นในเรื่ องความเชื่อมโยงและมีส่วนร่ วม โดยมีความเชื่อมโยงกับบริ การสุขภาพในระดับอื่น
ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่ วมอย่างเข้ มแข็งในการดําเนินงาน ของประชาชน
ชุมชน และองค์กรปกครองท้ องถิ่น พื ้นที่การทํางานมีเขตพื ้นที่รับผิดชอบ (catchment area) อย่างชัดเจน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี ้
1.1 เนื่องจากจํานวนบุคลากรมีน้อย และไม่มีแนวโน้ มที่จะรับบุคลากรเพิ่ม จําเป็ นต้ องได้ รับการ
แก้ ไขโดยเร่ งด่วน ได้ แก่ การรับอาสาสมัครจิตอาสา โดยความสมัครใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
การเปิ ดรับลูกจ้ างชัว่ คราว
1.2 ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริ ญก้ าวหน้ า ในทุกประเภทงาน วัสดุราคาถูก และมีอายุ
การใช้ งานได้ นาน สะดวกในการใช้ จําเป็ นต้ องมีให้ เพียงพอ
1.3 ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพในโรงพยาบาลให้ มีความชัดเจน
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