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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  อําเภอ          

ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล  แพทย์ท่ีปรึกษา และบุคลากรสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล  

จํานวน 59 คน   2) โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 7 แห่ง 3) 

ผู้ รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน 385 คน  และ 4) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขสุขภาพตําบล 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน และ ตวัแทนจากภาครัฐและเอกชน ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา จํานวน 301 คน  ผลการศกึษา พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) ทัง้ 7 แห่ง  มี

ศกัยภาพในด้านการบริการจัดการ  ด้านบุคลากร  ด้านวสัดอุุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบริการ 

และด้านการมีส่วนร่วม เน่ืองจาก โรงพยาบาล มีนโยบาย และเป้าหมายท่ีชัดเจน เน้นการบริการประชาชน มี

เทคโนโลยี อปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพร้อมให้บริการและการปฏิบติังานขององค์กร  บคุลากรมีความรู้

ความชํานาญพร้อมท่ีจะบริการประชาชนอย่างเอาใจใส่ และมีความเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามโครงการ

โรงพยาบาลสาธารณสุข ยุคใหม่ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิม้   และการเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล   อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน  และ ตวัแทนจากภาครัฐและเอกชน  

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  

 

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.   
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คาํนํา 

  จากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งทําให้ประชาชนทุกคน

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้  แต่ประชาชนมกัจะเช่ือถือและไปแออดัอยู่ท่ีโรงพยาบาลขนาดใหญ่  และแนวโน้ม

การเกิดโรคท่ีเป็นภาระตอ่สงัคมและประเทศชาติ เปลี่ยนเป็นโรคเรือ้รังท่ีเกิดจากพฤติกรรมและสามารถป้องกนัได้ 

เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหลอดเลือดหวัใจ และมะเร็ง การยกระดบัสถานีอนามยัท่ีมีกว่า 9 พนัแห่ง 

เป็นโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) จึงเป็นจุดเปลี่ยนระบบสาธารณสขุครัง้สําคญัท่ีจะพฒันาระบบ

บริการสขุภาพของ ประเทศไทย 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลมีการจดัระบบการทํางานโดยมุ่งเน้นภารกิจ ได้แก่ บทบาทด้านการ

ส่งเสริมสขุภาพ บทบาทด้านการรักษาพยาบาล บทบาทด้านการป้องกนัและควบคมุโรค บทบาทด้านการฟืน้ฟู

สภาพ และบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกระทรวงสาธารณสขุได้   นํานโยบายสูก่ารปฏิบติัในการพฒันา

ศกัยภาพสถานีอนามยัเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและนโยบายดงักล่าว ซึ่งมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นบริการ

สขุภาพเชิงรุก จดับริการเย่ียมบ้าน จดัการดแูลส่งเสริมสขุภาพทัง้ในกลุ่มคนปกติและกลุ่มเสี่ยง ให้ประชาชน

สามารถเข้าถงึบริการได้อย่างทัว่ถงึ เท่าเทียม ท่ีสําคญัคือให้ประชาชนและผู้บริการได้เข้ามามีสว่นร่วมในการดแูล

สขุภาพของตนเอง โดยระยะเร่ิมแรก ให้ใช้กฎระเบียบหรือประกาศกระทรวงสาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องกบั สถานี

อนามยัในการรองรับการทํางานของโรงพยาบาลสร้างเสริมสขุภาพตําบลในระยะแรกไปก่อน หลงัจากนัน้ ให้มี

การออกกฎกระทรวงหรือ ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือรองรับอํานาจหน้าท่ีและสนับสนุนการทํางานใน

อนาคต(สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2553) 
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วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือศกึษาศกัยภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล  อําเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  

 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอขาม

สะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  

 3.  เพ่ือศกึษาการเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล  อาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบ้่าน   และตวัแทนจากภาครัฐและเอกชน  อําเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา 

 

วิธีดาํเนินการศึกษา 

 การศึกษาในครัง้นีจ้ะเป็นการศึกษาข้อมูลจากการสมัภาษณ์  การสอบถาม  และการตรวจสอบรายการ 

(Check-list) จากกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

  1.  ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  แพทย์ท่ีปรึกษา และบุคลากรสนบัสนุนหน่วยบริการปฐม

ภมิูโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล  จํานวน 59 คน 

  2.  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 7 แห่ง  

  3.  ผู้ รับบริการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล  จํานวน 385 คน  

  4.  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุสขุภาพตําบล    อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน และ ตวัแทนจาก

ภาครัฐและเอกชน ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา จํานวน 301 คน 

 

 โดยนํา แนวคิดนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  มาใช้ประกอบใน

การศกึษาครัง้นี ้เพ่ืออธิบายตามวตัถปุระสงค์ท่ีทําการศกึษาในประเดน็ตา่งๆ 

 

ผลการศึกษา 

 1.  การศึกษาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัด

นครราชสีมา ด้านโครงสร้างทางการบริการ ทรัพยากรด้านบุคลากร ทรัพยากรด้านวัสดุและสิ่งอํานวย

ความสะดวก และการปฏบิัตติามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมาได้รับนโยบายมา

จาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  โดยกําหนดนโยบาย  เน้นในด้านการ

บริการประชาชนท่ีดี  การปฏิบติังานโดยยึดระเบียบ ข้อบงัคบั และ วินยัข้าราชการ การสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

ภมิูทศัน์ การร่วมมือของประชาชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและภาคีเครือข่าย   

ศักยภาพของโรงพยาบาล คือ มีนโยบาย และเป้าหมายท่ีชัดเจน เน้นการบริการประชาชน การ

ปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบ  มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพร้อมให้บริการและการ

ปฏิบติังานขององค์กร 

ด้านทรัพยากรบุคคลมีการแต่งตัง้แพทย์และบุคลากรให้สนบัสนุนหน่วยการปฐมภูมิ พบว่า นายแพทย์

ปฏิบัติการ  แพทย์ท่ีปรึกษา  เภสชักรปฏิบติัการ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  นักกายภาพบําบัด  นักจิตวิทยา  เจ้า

พนกังานสาธารณสขุปฏิบติังาน (อายุรเวช) และ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ปฏิบติังาน (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 
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จะได้รับมอบหมายให้ดแูลโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ โดย 1 ท่าน จะดแูลโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล เป็น

จํานวน 2 โรงพยาบาล 

ด้านเทคโนโลยี  อุปกรณ์  สิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีสําคญัในการให้บริการและการปฏิบัติงานของ

องค์กรท่ีเหมาะสม  

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา  พบว่า  แพทย์ท่ีปรึกษา และบุคลากรสนบัสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจดี  

 ความชํานาญในการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา ทัง้ 7 แห่ง  พบวา่  แพทย์ท่ีปรึกษา และบคุลากรสนบัสนนุหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล มีความชํานาญในการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล ในเร่ือง การให้ข้อมลูข่าวสาร

แก่ผู้ รับบริการหรือคนทัว่ไป   แตย่งัขาดความชํานาญในการดําเนินงานโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ในเร่ือง 

นโยบายของโรงพยาบาลต้องกําหนดขึน้ อย่างชัดเจนโดยให้นํา้หนักการ ส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับคุณภาพ            

การรักษาพยาบาล    

จากการศกึษาความรู้ความเข้าใจ และความชํานาญเก่ียวกบัการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ตําบล อําเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา  ของแพทย์ท่ีปรึกษา และบุคลากรสนบัสนุนหน่วยบริการปฐม

ภมิูโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล สามารถบอกความพร้อมและศกัยภาพในด้านบุคลากรได้ว่า บุคลากรของ

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลมีศกัยภาพและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 

ผลจากการตรวจสอบรายการ (Check-list) โดยใช้เกณฑ์เกณฑ์ประเมิน  3D  และสงัเกตโดยผู้ศกึษา  

พบว่า การปฏิบติัตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสขุยุคใหม่ เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิม้ ของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา ทัง้ 7 แห่ง  มีการปฏิบัติตามโครงการ

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม ่เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิม้ ร้อยละ 100  ซึง่สามารถบอกศกัยภาพในด้านการ

เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ในด้านบรรยากาศท่ีดี  

ด้านการบริการท่ีดี และด้านการบริหารจดัการท่ีดี 

 2.  ความคิดเหน็ของประชาชนต่อการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอําเภอขาม

สะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ด้านบุคลากร  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในเร่ือง การตอบข้อคําถาม ข้อชีแ้จง ข้อสงสัยของ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ร้อยละ 92.70  รองลงมาการต้อนรับจากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล ร้อยละ 92.20  และน้อยท่ีสุดในเร่ืองความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล เช่น การให้บริการตามลําดบัคิว ไมเ่ลือกปฏิบติั ร้อยละ 81.30  ตามลําดบั 

 ด้านสถานท่ี  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในเร่ือง ความสะดวกสบายของโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล ร้อยละ 99.00   รองลงมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีความสะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ ร้อยละ 98.40  และ น้อยท่ีสุดในเร่ืองความสะอาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล ร้อยละ 96.10

ตามลําดบั 

  ด้านการบริการ พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็น ในเร่ือง โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ร้อยละ 97.40 รองลงมาความรู้สึกภายหลังจากการพบเจ้าหน้าท่ีของ
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โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ร้อยละ 97.10  และ น้อยท่ีสดุในเร่ืองประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนส่วนมาก

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดําเนินงานของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ร้อยละ 70.10 ตามลําดบั 

 ความคิดเห็นของประชาชนตอ่การให้บริการของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา สนบัสนุนศกัยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลใน ด้านบุคลากร ท่ีมีความรู้ความ

ชํานาญ พร้อมท่ีจะบริการประชาชนอย่างเอาใจใส่ และมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ด้านสถานท่ีท่ีมีการ

ปรับปรุงอย่างสวยงาม สะอาดและปลอดภัย รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างเป็นมิตร รวดเร็ว  ทําให้

ความรู้สึกของประชาชนภายหลังจากการพบเจ้าหน้าท่ีเปลี่ยนไปในทางท่ีดี ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกด้าน

สขุภาพแก่ประชาชน และประชาชนสามารถเข้าถงึบริการท่ีมีคณุภาพมาตรฐานได้อย่างทัว่ถงึและทดัเทียม   

 3.  การเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน และ ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน 

  เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล พบวา่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันา รพ.สต การ

เข้าร่วมกิจรรม / โครงการตา่งๆ ท่ีทาง รพ.สต จดัขึน้ ร้อยละ 100  รองลงมาได้เข้าร่วมการดแูลสิทธิประโยชน์ด้าน

สาธารณสขุของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนนําในการประสานงานกบักลุ่มผู้ นํา ร้อยละ 85.70 และมีส่วน

ร่วมน้อยท่ีสดุได้เข้าร่วมการดแูลการสง่ไปและรับกลบั พร้อมข้อมลูสขุภาพของผู้ ป่วย ร้อยละ 42.90  ตามลําดบั 

  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา พบวา่ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการพฒันา รพ.สต ร้อยละ 99.70  

รองลงมา มีบทบาทในการจัดการสุขภาพของชุมชน ร้อยละ 98.30 และน้อยท่ีสุด เข้าร่วม ในการร่วมคิด ร่วม

วางแผน ระดมทนุ ดําเนินการและติดตามงาน  ร้อยละ 58.50 ตามลําดบั 

  ผู้ นําชุมชน ตวัแทนจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม  พบว่า ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจิต

อาสาในการดแูลผู้ ป่วยขณะรอรับบริการ ร้อยละ 100 รองลงมา ได้เข้าร่วมออกตรวจ เย่ียมบ้าน ร้อยละ 78.10 

และน้อยท่ีสดุได้เข้าร่วมเป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสขุระหว่างเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในหมู่บ้าน นดัหมายเพ่ือน

บ้านมารับบริการสาธารณสขุ แจ้งข่าวสารสาธารณสขุ เช่น การเกิดโรคติดต่อท่ีสําคญั หรือโรคระบาดในท้องถ่ิน 

ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสขุ ร้อยละ 28.50 ตามลําดบั 

  การเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา

หมูบ้่าน   และ ตวัแทนจากภาครัฐและเอกชน เป็นอีกหนึง่ศกัยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในด้าน

การมีส่วนร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   และ ตวัแทนจากภาครัฐและเอกชน ทําให้การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้แก่

ประชาชน รวมถึงการระดมความคิดเห็นต่างๆ เข้าถึงประชาชน ซึง่ถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัย่ิงในการสร้างการ

เข้าหาประชาชนการร่วมกันคิด วางแผน ระดุมทุน ดําเนินงาน ติดตาม และการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัประชาธิปไตย ยอมรับเสียงสว่นใหญ่ท่ีชอบธรรม 

 

อภปิรายผล 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในเขตอําเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ทัง้ 7 แห่ง  มี

การปฏิบติัตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม ่เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิม้ ในด้านการปรับปรุงระบบ

โครงสร้าง บรรยากาศ (2Structure)  ด้านบริการทัว่ไป 2 (Service)  และ ด้าน การบริหารจดัการ (System)  
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 2.  ด้านบคุลากร ประชาชนมีความคิดเห็น ในเร่ือง การตอบข้อคําถาม ข้อชีแ้จง ข้อสงสยัของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  การต้อนรับจากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล และ การพูดจา

และความเป็นกนัเองของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล ความสนใจ  ความเอาใจใส่  ด้านสถานท่ี

ประชาชนมีความคิดเห็น ในเร่ือง  ความสะดวกสบายของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล และ ด้านการบริการ 

ประชาชนมีความคิดเห็นในเร่ือง โดยรวมแล้วท่านพงึพอใจตอ่การให้บริการของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 

เป็นผลมาจากการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตอําเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา มีการ

ปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ ท่ีวา่   “บริหารก้าวหน้า  วิชาการก้าวไกล ใสใ่จบริการ  มาตรฐานPCA”   

 3.  ข้อมลูทัว่ไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา ใน

ด้านบคุลากร พบวา่ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล อําเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา มีแพทย์เพียง 

จํานวน 3 คน เภสชักรปฏิบติัการ จํานวน 3 คน ทนัตแพทย์ปฏิบติัการ จํานวน 3 คน นกักายภาพบําบดั จํานวน 3 

คน นกัจิตวิทยา จํานวน 1 คน เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ปฏิบติังานอายรุเวช จํานวน 1 คน  และ เจ้าหน้าพนกังาน

สาธารณสขุ ปฏิบติังาน แพทย์แผนไทยประยกุต์ จํานวน 1 คน และไม่มีแนวโน้มท่ีจะรับบุคลากรเพ่ิม ซึง่เป็นท่ีน่า

กงัวลในเร่ืองของการให้บริการแก่ประชาชนผู้ รับบริการท่ีไมท่ัว่ถงึ 

  4.  การเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

อําเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า  เร่ืองการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่างๆ ท่ีทาง รพ.สต จดัขึน้   

ร้อยละ 76.03  รองลงมาเข้าร่วมดแูลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสขุของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนนําใน

การประสานงานกับกลุ่มผู้ นํา ร้อยละ 59.80  ซึ่งสอดคล้องกับ  ชูชัย  ศุภวงศ์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า 

โรงพยาบาลสร้างเสริมสขุภาพตําบล หมายถึง การยกระดบัศกัยภาพของสถานีอนามยั / ศนูย์สขุภาพชุมชน ซึง่

เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิในระดบัตําบล โดยมุ่งให้มีคุณลกัษณะสําคญั มีขอบเขตการดําเนินการ

บริการสาธารณสขุผสมผสาน ทัง้ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ การควบคมุและป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และ

การฟืน้ฟสูภาพ รวมทัง้การจดัการปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพ ทัง้ในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชนและสงัคม ในพืน้ท่ีท่ี

รับผิดชอบ โดยมีจุดเน้นในเร่ืองความเช่ือมโยงและมีส่วนร่วม โดยมีความเช่ือมโยงกบับริการสขุภาพในระดบัอ่ืน 

ในการดแูลผู้ ป่วยเฉพาะรายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดําเนินงาน ของประชาชน 

ชมุชน และองค์กรปกครองท้องถ่ิน พืน้ท่ีการทํางานมีเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ (catchment area) อย่างชดัเจน  

 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้นี ้

   1.1  เน่ืองจากจํานวนบุคลากรมีน้อย และไม่มีแนวโน้มท่ีจะรับบุคลากรเพ่ิม จําเป็นต้องได้รับการ

แก้ไขโดยเร่งดว่น ได้แก่ การรับอาสาสมคัรจิตอาสา โดยความสมคัรใจของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน  

การเปิดรับลกูจ้างชัว่คราว 

   1.2  ในปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้า ในทุกประเภทงาน วสัดรุาคาถูก และมีอายุ

การใช้งานได้นาน สะดวกในการใช้ จําเป็นต้องมีให้เพียงพอ  

   1.3  ควรมีการพฒันาการดําเนินงานกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพในโรงพยาบาลให้มีความชดัเจน  
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