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 The purposes of this research were to identify : 1) the observance level of primary 

care system development strategy, 2) the achievement level of district health promotion 

hospital and 3) the strategy of primary care system development affecting achievement of 

district health promotion hospital under Ministry of Public Health. The samples were 333 of 

district health promotion hospitals. The respondents were 1 director and 1 nurse or academic 

or public health officer totally 666 respondents. The instrument for collecting the data was a 

questionnaire based on the concept of the strategy of primary care system development and 

achievement of district health promotion hospital under Ministry of Public Health on the 

concept of strategic goals of Ministry of Public Health. The statistic treatment were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The research finding revealed as the followings : 

 1. The strategy observance of primary care system development was rated at a 

high level in overall and each aspect. 

 2. The achievement of district health promotion hospital was rated at a high level in 

overall. When considering in each aspect these were rated at a high level except the 

personnel’s quality of primary care unit was rated at a moderate level. 

 3. The strategy of primary care system development in effecting achievement of 

district health promotion hospital under Ministry of Public Health. 
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ตารางที                                หน้า 
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                     ปฐมภมูิทีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดั 
                     กระทรวงสาธารณสุข  ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการ 
                     บนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชน 
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บทท ี1 
 

บทนํา 

 

 องค์การอนามยัโลกได้กําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาบริการสขุภาพปฐมภูมิ (Primary 

Health Care : PHC) เมือปี ค.ศ. 1978 ให้เป็นยทุธศาสตร์หลกัเพือนําไปสู่เป้าหมายทีได้ประกาศ
ไว้ ณ เมือง Alma-Ata คือ เป้าหมายสขุภาพดีถ้วนหน้าในปี ค.ศ. 2000 (Health for All by the 

Year 2000) ทงันีองค์การอนามยัโลกได้ให้นิยามของบริการสขุภาพปฐมภูมิว่าหมายถึง การบริการ
สุขภาพทีมีความจําเป็นซึงจัดให้กับบุคคลและครอบครัวในชุมชนอย่างถ้วนหน้า โดยอาศัย        
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสม เป็นทียอมรับ และมีราคาทีประเทศและชุมชนสามารถ   
จ่ายได้ โดยเน้นการพึงพาตนเองเป็นหลัก  และยุทธศาสตร์การบริการสุขภาพปฐมภูมิ นี             
เป็นจดุเชือมของระบบบริการสขุภาพของประเทศกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนและ
ครัวเรือน เป็นบริการขนัแรกของกระบวนการให้บริการสุขภาพอย่างต่อเนืองทีบุคคล ครอบครัว 
และชมุชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก1 ทงันี เป้าประสงค์หลกัของนโยบายสขุภาพดีถ้วนหน้า 
คือ การสร้างความเป็นธรรม ด้านสขุภาพ (Equity in Health) ให้กบัประชาชน โดยใช้ยทุธศาสตร์
บริการสขุภาพปฐมภมูิทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสขุภาพทีจําเป็นได้อย่างถ้วนหน้าและ
เป็นกลไกหลกัในการเชือมประสานกบัองค์กรตา่งๆ ในการพฒันาสขุภาพของประชาชนชมุชน 

 ลักษณะเฉพาะของบริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ นอกเหนือจากเป็นบริการด่านแรก       
ทีประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ยังเป็นบริการสุขภาพทีรอบด้าน เชือมโยง และต่อเนืองทังด้าน     
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟืนฟูสมรรถภาพ และยังเป็น
บริการสขุภาพทีขยายบทบาทไปถึงการดูแลสขุภาพในชมุชน โดยทํางานเชิงรุกเข้าไปให้บริการแก่
ผู้ ด้อยโอกาสในชมุชน และทํางานร่วมกบัหน่วยงานอืนทีเกียวข้องในการจดัการกบัปัญหาสขุภาพ
ของประชาชนในชมุชน ทงันีแนวคดิในการจดับริการสขุภาพปฐมภมูิดงักลา่วจําเป็นต้องมีปัจจยัอืน
ทีสําคญัร่วมด้วย คือ การกระจายอํานาจในการบริหารจดัการไปให้กับชุมชนและท้องถินในการ
จดัการกบัปัญหาสขุภาพของประชาชน 

                                                           
 1กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึในพระบรมราชปูถมัภ์, 2553), 2. 
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 ปัจจุบนัยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ดําเนินการมาเป็นเวลานานกว่า
สามสิบปี แตย่งัคงได้รับการยอมรับวา่เป็นยทุธศาสตร์หลกัของระบบบริการสขุภาพทีมีประสิทธิผล
ไม่ว่าบริบทของประเทศจะเปลียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ทงันีเพราะระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
นนัมิใช่บริการเฉพาะสําหรับกลุ่มคนจน ผู้ ด้อยโอกาส หรือคนในชนบท แต่ระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภมูิเป็นยทุธศาสตร์หลกัในการพฒันาระบบบริการสาธารณสขุของประเทศ และสําหรับทกุคน
ในประเทศ แตเ่นืองจากมีข้อจํากดัด้านบคุลากรในประเทศกําลงัพฒันาทงัหลาย ทําให้ผู้ ให้บริการ
หลักในหน่วยบริการปฐมภูมิมักมิใช่แพทย์ โดยอาจเป็นพยาบาล ผดุงครรภ์ หรือเจ้าหน้าที
สาธารณสขุ และพบวา่หนว่ยบริการปฐมภมูิเดียวมกัเตบิโตเข้มแข็งได้ยาก จึงจําเป็นต้องพฒันาใน
ลกัษณะแบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Health Care Network, or District Health 

System) โดยมีโรงพยาบาลระดบัอําเภอหรือโรงพยาบาลชมุชนเป็นแม่ข่ายในการสนบัสนนุการ
จดับริการสขุภาพปฐมภมูิในด้านตา่งๆ เชน่ การสง่ตอ่ การนิเทศตดิตาม ระบบข้อมลู การสนบัสนนุ
ด้านวัตถุและเทคนิคต่างๆ  และเป็นการทํางานแบบผสมผสานทังในด้านการจัดบ ริการ              
การขบัเคลือนชมุชนและทํางานผสานกบัภาคสว่นตา่งๆ ในการพฒันาสขุภาพของประชาชน2 

 สําหรับประเทศไทย พบว่า หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิมีบทบาทหลักในการสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพทีจําเป็นของประชาชน ประชาชนทีเข้าถึงบริการของ
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิทีระดบัสถานีอนามยัและโรงพยาบาลชุมชนมากทีสุด คือประชากร    
ทีมีรายได้น้อยและผู้ ทีอาศยัในเขตชนบท อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาบริการสุขภาพ  
ปฐมภูมิในประเทศไทยมีการพฒันาในรูปแบบทีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิงภายหลงัจากการ
ดําเนินนโยบายการสร้างหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตวัอย่างเช่น หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
หรือศนูย์สขุภาพชมุชน (Primary Care Unit – PCU) หน่วยบริการแพทย์ชมุชนหรือศนูย์แพทย์
ชมุชน (Community Medical Unit – CMU) คลินิกชมุชนอบอุ่นในเขตเมือง และโรงพยาบาล
ตําบล เป็นต้น ซึงแตล่ะรูปแบบก็มีปรัชญาแนวคิด เป้าหมาย และวิธีการดําเนินการทีแตกตา่งกัน 
ทงันี เงือนไขทีจะทําให้หน่วยบริการสขุภาพปฐมภูมิ ไม่ว่าจะเป็นศนูย์สขุภาพชมุชน โรงพยาบาล
ตําบลหรือรูปแบบอืนๆ สามารถดแูลสุขภาพของคนในชุมชนได้ตามแนวคิดเวชปฏิบตัิครอบครัว 
จะต้องมีเงือนไขทีสําคัญ 7 ประการคือ 1) ตงัอยู่ในชุมชน (Decentralization) เพือให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ เป็นอันหนึงอันเดียวกับชุมชน  2) มีขอบเขตรับผิดชอบทีชัดเจนแน่นอน 
                                                           
 

2กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552, 3. 
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(Appropriate Catchment Area) 3) ต้องมีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป (Minimum Package)    
4) ให้บริการได้ตลอดเวลา (Permanent) 5) ผู้ ให้บริการต้องเป็นผู้ มีความรู้สหวิชา (Polyvalent) 

สามารถผสมผสานความรู้เชิงสงัคมร่วมกบัทางการแพทย์และสาธารณสขุได้เป็นอย่างดี โดยมิใช่
เป็นผู้ เชียวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึง 6) สามารถเป็นทีปรึกษาของครอบครัวได้ (Family 

Consultation) 7) มีความเชือมโยงของระบบบริการสุขภาพกับโรงพยาบาล (Coordination of 

Care) และทกุภาคสว่น3   

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 รัฐบาลในปัจจุบันโดยการนําของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีเมือวันจันทร์ที 29 ธันวาคม 2551 โดยกําหนดนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข ข้อ 3.3.3 คือ ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดบัให้มี
ประสิทธิภาพ เชือมโยงกนัทงัในภาครัฐและภาคเอกชน เพือให้ระบบหลกัประกนัสขุภาพมีคณุภาพ
อย่างเพียงพอ ทวัถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมได้ถึงการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลเอกชนทีเข้าร่วมโครงการ4 

 กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการเพือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว
ข้างต้นโดย นายวิทยา แก้วภราดยั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ได้ประกาศเป็นนโยบาย
กระทรวงสาธารณสขุรองรับในข้อ 2 คือ “ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุนพฒันา
ระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพตําบล” และจดัทําแผนการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พ .ศ. 2552 -
2555 ซงึโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลเป็นหน่วยบริการสขุภาพปฐมภูมิ (Primary Care Unit : 

PCU) รูปแบบหนึงทีมีความสําคญัอย่างยิงของกระทรวงสาธารณสขุตามยุทธศาสตร์การพฒันา
บริการสุขภาพปฐมภูมิขององค์การอนามยัโลก เพราะเป็นการยกระดบัสถานีอนามยัซึงปัจจุบนัมี

                                                           
 

3กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552, 4. 

 
4สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ : 

สํานกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา, 2551), 14. 
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อยู่จํานวน 9,770 แห่งทวัประเทศ ขึนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทงัหมดทุกแห่งไม่มี
การยกเว้น และในปีงบประมาณ 2552-2553 ได้มีการยกระดบัสถานีอนามยัขนึเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 2,000 แห่ง และทีเหลืออีก 7,770 แห่งต้องดําเนินการ    
ในปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไปจนกระทงัครบถ้วน 9,770 แหง่ทวัประเทศ 

 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) 
ของกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์คือ 1) ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและ
ขยายบริการปฐมภูมิ ให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท  
2) ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ยทุธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากร
ทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที 4) ยุทธศาสตร์ที 4 
สร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ และ5) ยุทธศาสตร์ที 5 
สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ5  

 สําหรับขอบเขตการดําเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  มีขอบเขต          
การดําเนินงานบริการด้านสาธารณสุขผสมผสาน ทงัด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ
ป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทงัการจดัการ
ปัจจยัเสียงต่อสุขภาพ ทงัในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชนและสงัคม ในพืนทีทีรับผิดชอบ โดยมี
หลักการทีสําคัญ ได้แก่ 1) ดําเนินการเชิงรุก โดยมุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพือการสร้าง
สุขภาพเป็นหลักรวมทังมุ่งจัดการปัจจัยเสียงทีเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ  2) บริการอย่าง
ต่อเนือง สามารถให้คําปรึกษาและส่งต่อผู้ ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถปรึกษาแพทย์ใน
โรงพยาบาลพีเลียง หรือส่งต่อผู้ ป่วยได้ตลอดเวลา ทงันีอาจมีบริการเตียงนอนเพือสงัเกตอาการ
โดยไม่รับผู้ ป่วยไว้นอนค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉิน ก็มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพือออกไปรับ
ผู้ ป่วยและให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ และ3) มีความเชือมโยงและมีส่วนร่วม โดยมีความ
เชือมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอืนในการดูแลผู้ ป่วยรายกรณีอย่างมีประสิทธิภาพ และ          
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดําเนินงานของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) ราชการ         
                                                           
 

5กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ .ศ. 2550-2554 (กรุงเทพฯ : นโม พรินติงแอนด์      
พบับลิชชิง, 2550), 39-40. 
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ส่วนภูมิภาค องค์กรเอกชน โดยมีเป้าหมายร่วมให้เกิดระบบทีมีความยืดหยุ่น คล่องตวั มีความ
ยังยืน มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพเป็นระบบทีชุมชนสนับสนุน กํากับดูแล และรู้สึกเป็น
เจ้าของ 

 จากนโยบายของรัฐบาล และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวง
สาธารณสขุ ในด้านการยกระดบัสถานีอนามยัขนึเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) 
นนั มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสังคม ซึงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว ได้รับการขานรับจากผู้ คนในแวดวงสุขภาพอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
นักวิชาการ และนักวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สถานี
อนามัย เพราะเห็นว่าการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เป็นยุทธศาสตร์       
ทีสําคญัในการปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์ทีเปลียนจากเน้นงาน
รักษาพยาบาลแบบตังรับ มาเป็นการดําเนินงานเชิงรุก โดยเน้นการส่งแสริมให้มีการสร้างสขุภาพ
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยถือหลกัทีว่า “สุขภาพดี สังคมดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วม
สร้าง” ซงึจะมีผลทําให้ระบบบริการสขุภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิงขนึ ลดปริมาณผู้ ป่วยทีไป
ใช้บริการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลง ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อีกทงัเป็นการประหยัด
งบประมาณของชาติในระยะยาว ทีสําคญัคือ ลดทกุข์ภาวะของบคุคล ครอบครัว และชมุชนอย่าง
เห็นเป็นรูปธรรม6 จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาวิจยั เพือนําข้อมลูมาเป็นแนวทางตดัสินใจในการ
บริหารจดัการและพฒันาระบบบริการสขุภาพปฐมภมูิให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ปัญหาของการวิจัย 

 การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) และแผนการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
พ.ศ. 2552-2555 ได้แบ่งระยะการพฒันาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที 1 นําร่องในปี 2552 โดยมี
เป้าหมายการพฒันายกระดบัสถานีอนามยัหรือศนูย์สขุภาพชมุชนในทกุอําเภอทีมีความพร้อมให้
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  (รพ.สต.) จํานวน 1,000 แห่ง ระยะที 2 ขยายผลให้
ครอบคลมุครบทกุแหง่ จํานวน 9,770 แหง่ ในปี 2553-2555 ซงึในปี 2553 ได้ดําเนินการเพิมขนึอีก 

                                                           
 

6ชูชัย ศภุวงศ์ และคณะ, คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  

(กรุงเทพฯ : บริษัท ที ควิ พี จํากดั, 2552), 3.  
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จํานวน 1,000 แห่ง รวมจํานวนสถานีอนามยัทียกระดบัขนึเป็น รพ.สต.ไปแล้ว 2,000 แห่ง สําหรับ
ทีเหลือให้ดําเนินการให้ครบถ้วนในปี 2554 และในระยะที 3 พฒันาตอ่เนือให้สมบรูณ์ในทกุแห่งให้
เป็นโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลทีมีคณุภาพ ภายในปี 2562 และได้มีการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบัติการในเบืองต้น โดยการจัดประชุมชีแจงผู้ บริหารและผู้ เ กียวข้องของกระทรวง
สาธารณสขุทงัส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2552 ซึงในระยะตอ่มาได้มีการ
ประกาศนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) อย่างเป็นทางการในระดบัประเทศ 
โดยมีนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ อภิสิทธิ เวชชาชีวะ) เป็นประธานในงาน “มหกรรมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพตําบล...จุดเปลียนระบบสาธารณสขุ” ในวนัที 4 กันยายน 2552 พร้อมทงัมี “คูมื่อ
การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล” สําหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลือน
นโยบายสู่การปฏิบตัิการในทุกระดบั และการประชุมเรือง “การขับเคลือนนโยบายไทยเข้มแข็ง 
2555 ประจําปีงบประมาณ 2553” ใน 4 ภาค ชว่งเดือนตลุาคม 2552  พร้อมทงัการจดัทําแผนงาน
และโครงการรองรับการขบัเคลือนนโยบายสูก่ารปฏิบตักิาร แตก็่ได้มีการปรับเปลียนมาเป็นระยะๆ7  

 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการ
ประเมินผลนโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 
2552 ซงึพอจะสรุปผลการศกึษาทีสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี8 

 การดําเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในระยะนําร่องตาม
แผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทีผ่านมาบางเรืองก็ประสบความสําเร็จและเป็นรูปแบบ 
ทีดี แต่บางเรืองก็ยงัมีปัญหาทีเป็นผลกระทบต่อการดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การสือสาร
และสร้างความเข้าใจตอ่นโยบาย รพ.สต. ยงัไม่ชดัเจน ไม่นิง และทําให้เกิดความคาดหวงัเกินจริง   
การมีความสบัสนและมนัใจของผู้บริหาร ผู้สนบัสนนุและผู้ปฏิบตัิงาน รพ .สต. ตอ่ความไม่ชดัเจน 
ไม่บูรณาการ และไม่ยังยืนของนโยบายในการกําหนดเป้าหมาย ขนาด ระดับการพัฒนา และ   
การสนบัสนุนทีไม่ใช่แบบเดียวกันทงัหมด ปัญหาความไม่แน่นอน ความหลากหลาย และความ
เข้มแข็งของการขับเคลือนนโยบายทีแตกต่างกันเกียวกับโครงสร้างองค์กรและกลไกรองรับการ
บริหารจดัการ รพ.สต. ปัญหาทีสําคญัและความต้องการสนบัสนนุในการพฒันา รพ .สต. ทงัด้าน
กําลงัคน เครืองมืออปุกรณ์ โครงสร้างพืนฐาน และสถานการณ์การเงินการคลงัทียงัไม่คอ่ยดีและ
                                                           
 

7กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552, 5. 

 
8เรืองเดียวกนั, 56-59. 
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ไมส่ามารถพงึตนเองได้ ปัญหาผลการดําเนินงานทีสําคญัยงัไม่ได้ตามเป้าหมายเนืองมาจากความ
ไม่พร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ทีสนับสนุน เช่น การจัดบริการนอกเวลาราชการ 24 ช.ม.      
การจดับริการให้คําปรึกษาผ่าน Call Center การจดัระบบให้คําปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล
ระหวา่ง รพ.สต.กบัรพ.แม่ข่ายผ่านทาง Web Cam การจดัระบบส่งตอ่ผู้ ป่วยฉกุเฉิน และการใช้ยา
และเวชภณัฑ์ทีมีมาตรฐานคณุภาพเดียวกับรพ.แม่ข่าย เป็นต้น และปัญหาการจดับริการสขุภาพ
ในบางพืนทียังไม่เห็นความแตกต่างมากนัก มีข้อจํากัดและไม่ชัดเจนในการจัดบริการเชิงรุก      
การเชือมโยงบริการ และระบบสนบัสนนุในการจดับริการเชิงรุกรายบคุคลและรายกลุ่ม  นอกจากนี
ประชาชนยังมีปัญหาทางด้านสุขภาพทีสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด       
โรคเกียวกับระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตะบอลิซึม และโรคระบบหายใจ และมีความ
คาดหวังทีสําคัญว่าจะมีกําลังคนเพิมขึน มีแพทย์ประจํา มีเครืองมืออุปกรณ์ บริการทีจําเป็น
เพิมขนึ บริการ 24 ช.ม. บริการมีคณุภาพและเข้าถึงได้ง่าย มีรถรับส่งผู้ ป่วยถึงบ้าน และจดับริการ
เชิงรุกในชมุชนทีเพิมมากขนึ  

 ดงันนั จากความเป็นมา ปัญหาและเหตผุลดงักล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเป็นนโยบายของรัฐบาลในระยะนําร่อง ในการยกระดบัสถานี
อนามยัขนึเป็นโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล จึงมีความจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องให้ความสนใจ 
ในการศกึษาปัจจยัทีเกียวข้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และนําข้อมูลทีได้จาก
การศกึษามาตดัสินใจหาแนวทางพฒันาระบบบริหารจดัการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) เปรียบเสมือน
เป็นดา่นหน้าของกระทรวงสาธารณสขุ และอยู่ใกล้ชิดกบัประชาชนมากทีสดุ ในการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ซึงมีความสําคัญทีจะต้องพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข ให้มีคณุภาพมาตรฐาน และมีศกัยภาพมากขึน เพือให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพแก่
ประชาชน และเพือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทีมีคุณภาพ มาตรฐานได้อย่างทวัถึงและ   
เทา่เทียมกนั ตลอดจนเพือให้ประชาชน ผู้ รับบริการ และท้องถินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และบริหารจดัการระบบบริการสขุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและชมุชน ภายใต้
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจํากดั และสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมทีเปลียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วตามกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization)      
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจยัข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ดงัตอ่ไปนี 

 1. เพือทราบระดับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
 2. เพือทราบระดบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ 

 3. เพือทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสมัฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  

ข้อคาํถามของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้กําหนดข้อคําถามสําหรับการวิจัย เพือเป็นแนวทางในการค้นหาคําตอบใน 
การวิจยัดงัตอ่ไปนี 

 1. การปฏิบตัติามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุอยูใ่นระดบัใด 

 2. ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
อยูใ่นระดบัใด 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิส่งผลต่อผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุหรือไม ่

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ผู้ วิจัยขอตงัสมมติฐานของการวิจัย เพือเป็นแนวทางในการหาคําตอบจากการวิจัย
ดงัตอ่ไปนี 

 1. การปฏิบตัติามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขอยู่
ในระดบัมาก 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในภาพรวมและรายข้อส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุในภาพรวมและ
รายข้อ 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care 

Unit : PCU) รูปแบบหนึง ทียกระดบัจากสถานีอนามยัตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการบริการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก  ทังในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและสงัคม และให้บริการอย่างตอ่เนือง สามารถให้คําปรึกษาและส่งตอ่ผู้ ป่วยได้
ตลอดเวลา มีความเชือมโยงและมีสว่นร่วมอยา่งเข้มแข็งในการบริการสขุภาพของประชาชน ชมุชน 
และท้องถิน  มีลักษณะเป็นองค์การระบบเปิด ทีมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง  และ                
การบริหารงานสามารถจดัในรูปแบบเชิงระบบซึงประกอบด้วยปัจจยันําเข้า (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ซึงมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและข้อมลูย้อนกลบั9 สําหรับ
ปัจจยันําเข้า (input) หมายถึง ปัจจยัตา่งๆ เป็นองค์ประกอบแรกทีนําไปสู่การดําเนินงานของระบบ 
ได้แก่ บุคลากร (man) งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และการจัดการ 
(management) และสําหรับด้านกระบวนการ (process) เป็นองค์ประกอบทีสองของระบบซึง
หมายถึงวิธีการตา่งๆ ทีจะนําไปสูผ่ลงานหรือผลผลิตของระบบ ซึงทางด้านการศกึษาประกอบด้วย
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและการนิเทศ และด้านผลผลิต (output) ได้แก่ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา10 แต่เมือพิจารณาในระบบการสาธารณสุข กระบวนการ (process)  

ก็คือ กระบวนการวางแผน การจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบตัิการ การบริหารจดัการโครงสร้าง
องค์กร การจดับริการสขุภาพเชิงรุก การพฒันาระบบสนบัสนนุ และการตดิตามประเมินผล เป็นต้น 

                                                           
 9Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,  2nd 

ed. (New York : John Wiley and Son, 1978), 20.  
 10วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : บริษัทอกัษรา
พิพฒัน์ จํากดั, 2544), 37. 
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และด้านผลผลิต (output) หมายถึงลกัษณะความสําเร็จในลกัษณะตา่งๆ ในระบบการสาธารณสขุ
เรียกวา่ ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ความประหยดั (economy)11    

 ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีแนวทางคล้ายคลึงกับ
การปฏิรูประบบราชการของตา่งประเทศ โดยมีแนวคิดมาจากการบริหารภาครัฐแนวใหม่ซึงเน้นถึง 
รายละเอียดดังต่อไปนี 1) การปรับเปลียนการทํางานให้มีความทันสมัย (managerialization)   
โดยมีโครงการและแผนงานทีรองรับคือ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบราชการ โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนแม่บทการปฏิรูปราชการ พ .ศ. 2540-2544 มาตรการปรับภาค
ราชการในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ พระราชบญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ การปรับปรุงระบบงบประมาณ การจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลตาม
ผลงาน 2) การปรับให้เข้าสู่ระบบตลาด (marketization) เป็นแนวคิดทีมีความพยายามในการ
ควบคมุขนาดของภาครัฐ และการกําจดัการเพิมอตัรากําลงัข้าราชการ โดยการให้เอกชนเข้ามารับ
ช่วงการดําเนินงานหรือการจ้างเหมาบริการ การถ่ายโอนงานให้เอกชนรับไปดําเนินการแทน 
รวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีมาตรการ แผนงานและโครงการ ดงันี มาตรการควบคมุขนาด
ของภาครัฐ (การกําจัดการเพิมอัตรากําลังข้าราชการ การปรับขนาดกําลังคนภาพรัฐ การเพิม
บทบาทของเอกชนในกิจการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2542 3) การเปิดระบบราชการให้เข้าสู่กระบวนการ
ประชาธิปไตย (democratization) โดยมีรายละเอียด ดงันี การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดย
วิธีประชาพิจารณ์ พระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบญัญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ .ศ. 2539 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 4) ความยตุิธรรม เป็นการพฒันาระบบราชการให้มีความบริสทุธิ ยตุิธรรมมากขึนโดย
กฎหมายและแผนงานรองรับ ดงันี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร

                                                           
 11นิตยา ศรีญาณลกัษณ์, ทฤษฎีการบริหารและการจดัองค์การ (สงขลา : ม.ป.ท., 
2540), 64-68. 
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กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2542 พระราชบญัญัติจดัตงัศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 แผนปฏิบตักิารสร้างระบบราชการให้ใสสะอาด12  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักในการ
กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี               
1) การปรับเปลียนกระบวนการและวิธีการทํางาน โดยให้ยึดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี     
2) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพือให้มีขีดสมรรถนะ ความยืดหยุ่น ความคล่องตวัสูง  
3) การรือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ เพือให้สอดรับกับนโยบายและเป้าหมาย         
เชิงยทุธศาสตร์ของรัฐบาล 4) การสร้างระบบบริหารงานบคุคลและคา่ตอบแทนใหม่ เพือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 5) การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมให้เอือต่อ   
การพฒันาระบบราชการ 6) การเสริมสร้างระบบราชการให้ทนัสมยั เพือนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารเข้ามาประยุกต์ใช้เพือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้เป็นรูปแบบของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ทีสมบูรณ์ 7) การเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพือเปิดระบบราชการ
เข้าสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย (democratization) โดยการยอมรับและให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น  ร่วมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผล                  
การดําเนินงาน13 

 เมือพิจารณาตามรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบข้างต้น ประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า 
(input) ซึงนอกจากปัจจยัทรัพยากร 4 M แล้วยงัรวมหมายถึง นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสขุในการยกระดบัสถานีอนามยัขนึเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลอีกด้วย ซึงเป็น
นโยบายในการปฏิรูประบบบริการสขุภาพ และสําหรับกระบวนการ (process) ในการปฏิบตัิตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) ของกระทรวง
สาธารณสขุซงึประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี 1) ยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการ
ปฐมภมูิให้เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือจากทกุภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท 2) ยทุธศาสตร์
ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ               
                                                           
 

12พรสณีุ หงส์ลอย, “การบริหารงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 
ทีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550),      

19-20. 

 
13เรืองเดียวกนั, 9. 
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3) ยทุธศาสตร์ ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลาย
สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที 4) ยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการ
ยอมรับ คณุคา่ ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ และ5) ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการ
วิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ14  

 สําหรับแนวคิดเกียวกับประสิทธิผลองค์การนนั มีนกัวิชาการได้ทําการศึกษาไว้หลาย
ทา่น ดงันี เรนซิส ไลเคร์ิท (Rensis Likert) ได้ทําการค้นคว้าวิจยัจากสํานกัฝ่ายขาย 40 แห่ง พบว่า 
องค์การทีประสบความสําเร็จไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม เป็นระบบสังคมทีมีความสลับซับซ้อน 
(Complex Social System) ซึงการทีองค์การจะประสบความสําเร็จหรือมีประสิทธิผลได้นนัขนึอยู่
กับความสัมพันธ์ต่อกัน และระบบการใช้อิทธิพลทีมีประสิทธิภาพ (An Effective Interaction 

Influence System)15 เอเวอร์อาร์ดและมอริช (Everard and Morris) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับ   
การบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลว่า ผู้บริหารต้องสามารถบริหารภายใต้ด้านตา่งๆ คือ บริหาร
คน บริหารองค์การและบริหารการเปลียนแปลง16 มอท (Mott) กําหนดเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การโดยพิจารณาจาก 1) ปริมาณและคณุภาพของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ
ขององค์การ 3) ความสามารถในการปรับตวั 4) ความสามารถในการยืดหยุ่น17 สําหรับพาร์สัน 
(Parsons) นักพัฒนาองค์การของรัฐได้ศึกษาเกียวกับประสิทธิผลกับองค์การหลายลักษณะ       
ทังองค์การเอกชนและองค์การของรัฐและได้ประมวลผลการศึกษา และเสนอแนวคิดในการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การว่าควรจะพิจารณาจาก 1) ความสามารถในการปรับตัว 

                                                           
 

14กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิพ.ศ. 2550-2554, 39-40. 

 15Rensis Likert, อ้างถึงใน ภรณี กีรติบุตร, การประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
(กรุงเทพฯ : โอ เอส ปรินตงิ, 2546), 147-148. 

 16K. B. Everard and Geoffery Morris, Effective School Management (London : 

Harper and Row Publishers, 1985), 3-6. 

 17Paul E. Mott, The Characteristic of Efficient Organizations (New York : 

McGraw-Hill, 1972), 59.  
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(Adaptation) 2) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) 3) ความสามารถ      
ในการบรูณาการ (Integration) และ4) การรักษาแบบแผนวฒันธรรม (Latency)18 

 สําหรับการบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลของกระทรวงสาธารณสขุเป็น
กระบวนการปฏิบตัิงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Planning) จะประกอบด้วยขนัตอนที
สําคญั 4 ขนัตอน คือ 1) การวางแผนกลยทุธ์ขององค์การ ซึงองค์การจะต้องทําการกําหนดทิศทาง
โดยรวมว่าต้องการทีจะทําอะไรอย่างไร ซึงเป็นเรืองของการวางยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์ 
เพือทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทงัภายนอกและภายในองค์การ (SWOT Analysis) และให้
ได้มาซึงเป้าประสงค์ (Goal) สุดท้ายทีต้องการขององค์การหรือวิสยัทศัน์ (Vision) อนัจะนําไปสู่
การกําหนดพนัธกิจ (Mission) วตัถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การ
ดําเนินงาน (Strategy) รวมทงัพิจารณาถึงปัจจัยสําคญัแห่งความสําเร็จขององค์การ (Critical 

Success Factors) และสร้างตวับ่งชีวดัผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)       
ในด้านต่างๆ 2) การกําหนดรายละเอียดของตวับง่ชีวดัผลดําเนินงาน เมือผู้บริหารขององค์การ    
ได้ทําการตกลงร่วมเกียวกบัตวับง่ชีวดัผลการดําเนินงานแล้ว จะเริมดําเนินการสํารวจเพือหาข้อมลู
หลกัฐานเกียวกบัสภาพในปัจจบุนั (Baseline Data) เพือนํามาช่วยในการกําหนดความชดัเจนของ
ตวับง่ชีดงักล่าว ทงัในเชิงปริมาณ (Quantity) คณุภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานทีหรือ
ความครอบคลุม (Place) อันเป็นเป้าหมายทีต้องการของแต่ละตัวบ่งชี  3) การวัดและ               
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู้ บริหารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานของแต่ละตวับ่งชีตามเงือนไขทีกําหนดไว้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น 
เพือแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิผลของการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีต้องการ
หรือไม่ อย่างไร นอกจากนีในบางกรณีอาจจะจัดให้มีคณะบุคคลเพือทําการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานเป็นเรืองๆไปก็ได้ 4) การให้รางวลัตอบแทน หลงัจากทีได้พิจารณาผลการดําเนินงาน
แล้ว ผู้บริหารจะต้องมีการให้รางวัลตอบแทนตามระดบัของผลงานทีได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี

                                                           
 18Talcott Parsons, Complex Organizations : A Sociological Reader, cited by 

Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research and 

Practice, 4th ed. (New York : McGraw-Hill, Inc., 1991), 384-397. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

อาจจะมีการให้ข้อเสนอแนะหรือกําหนดมาตรการบางประการเพือให้มีการปรับปรุงผลงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้19 

 การวดัประสิทธิผลหรือการวดัผลการปฏิบตัิงานหรือการวดัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดเกณฑ์การวดัผลสมัฤทธิตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ .ศ. 2550 - 2554 ซึงเป็นยุทธศาสตร์ระดับ
องค์การ (Corporate Strategy) ทีประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดงันี 1) เป้าประสงค์ที 1 ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการผสมผสาน ทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทัวถึ งทังในเขตเมืองและชนบท        
2) เป้าประสงค์ที 2 หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา 3) เป้าประสงค์ที 3 หน่วยบริการปฐมภูมิมี
บุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  4) เป้าประสงค์ที 4 คณุค่า 
ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่ม
วิชาชีพและประชาชน และ5) เป้าประสงค์ที 5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบน
ฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที20 
ตามแผนภมูิที 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 19Richard S. Williams, Performance Management : Perspectives on Employee 

Performance ( An International Thomson Publishing Company, 1998), 25-27. 

 
20กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์

ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 41-84. 
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แผนภมูิที 1     ขอบขา่ยเชิงอ้างอิงของการวิจยั 

ทีมา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychoiogy of Organization, 2nd ed. 

(New York : John Wiley & Sons, 1978), 20.  

        : วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : บริษัทอกัษราพิพฒัน์ 
จํากดั, 2544), 37. 

        : นิตยา ศรีญาณลกัษณ์, ทฤษฎีการบริหารและการจดัองค์การ (สงขลา : ม.ป.ท., 2540),  
64-68.         
        : กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ, แผนยทุธศาสตร์ความ
ร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2550-2554 (นนทบุรี : นโม พรินติงแอนด์พบับลิชชิง, 

2550), 39-84. 
 

สภาพแวดล้อม (context) 

สภาพทางสงัคม สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางภมูิศาสตร์  
สภาพทางการเมือง อืนๆ 

กระบวนการ (process) 

 

 

 

การบริหารจดัการโครงสร้างองค์กร 
การจดับริการสขุภาพเชิงรุก 

การพฒันาระบบสนบัสนนุ 

การติดตามประเมินผล 

ผลผลิต (output) 

 

 

 

ประสิทธิภาพ 
(efficiency) 

ความประหยดั 
(economy) 

ปัจจยันําเข้า (input)  
บคุลากร 

วสัดอุปุกรณ์ 

งบประมาณ 

การบริหารจดัการ 
นโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวง
สาธารณสขุ 

ข้อมลูย้อนกลบั (feedback) 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ระบบบริการปฐมภมูิ 
ผลสมัฤทธิ 
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ขอบเขตเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

 การวิจยัครังนี ผู้วิจยัต้องการศกึษาเกียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข        
โดยยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี 1) ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศักยภาพและขยายบริการปฐมภูมิ ให้เข้าถึงชุมชน    
โดยความร่วมมือจากทกุภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท เช่น การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและ
ขีดความสามารถหน่วยบริการปฐมภูมิ  ให้สอดคล้องกับบริบทของพืนทีและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยการมีสว่นร่วมและเชือมโยงกนัทงัภาครัฐ เอกชน ท้องถินและประชาชน         
2) ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การบริหารนโยบายเกียวกับการปรับโครงสร้าง การบริหารจัดการระบบ
งบประมาณให้สอดคล้องกับบริบท พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 3) ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรที
หลากหลายสอดคลอ้งกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที เช่น การบริหารจดัการ
ผลิตและพฒันาบุคลากรให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยการมี
ส่วนร่วมวางแผนบริหารจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพ  4) ยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ 
คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ เช่น เครือข่ายวิชาชีพ ประชาชน องค์กรภาคี
ตา่งๆ ในการพฒันานโยบาย และระบบสนบัสนนุบริการปฐมภูมิ และรณรงค์ค่านิยมในการดแูล
สขุภาพและพึงตนเองของประชาชน และ5) ยุทธศาสตร์ที 5 สนบัสนุนการวิจัยและพฒันาระบบ
บริการปฐมภูมิ เช่น เครือข่ายสถาบนัวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์
ของระบบบริการปฐมภูมิ เพือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถพัฒนารูปแบบในการจัดบริการ   
ปฐมภมูิ 21 

 สําหรับการวัดประสิทธิผลหรือการวัดผลการปฏิบัติงานหรือการวัดผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผู้ วิจัยจึงใช้เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิตามเป้าประสงค์ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2550 - 2554 ซึงเป็นยุทธศาสตร์ระดบัองค์การ 
(Corporate Strategy) ทีประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดงันี 1) เป้าประสงค์ที 1 ประชาชนสามารถ

                                                           
 

21กระทรวงสาธารณสขุ,  สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 39-40. 
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เข้าถึงบริการผสมผสาน ทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทัวถึงทงัในเขตเมืองและชนบท  หมายถึง 
หน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และประชาชน     
ทกุกลุม่อายสุามารถเข้าถึงการให้บริการสขุภาพได้อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั 2) เป้าประสงค์ที 2 
หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการพัฒนา หมายถึง นโยบายระดับประเทศสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม  โดยทุกฝ่ายสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3) เป้าประสงค์ที 3        
หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และได้รับการ
สนบัสนนุในการผลิตและพฒันาบคุลากรจากภาคท้องถิน 4) เป้าประสงค์ที 4 คณุค่า ศกัดิศรี และ
เอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวาง ทงัในกลุ่มวิชาชีพและ
ประชาชน หมายถึง เครือข่ายวิชาชีพและประชาชนมีความภาคภูมิใจในคณุคา่ ศกัดิศรีของระบบ
บริการสุขภาพ และสามารถดแูลและพึงตนเองได้ และ5) เป้าประสงค์ที 5 หน่วยบริการปฐมภูมิ
สามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและ
ศักยภาพของพืนที  หมายถึง สถาบันวิชาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ระบบบริการสุขภาพบุคลากร และประชาชนสามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาดแูลสขุภาพตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ22 ตามแผนภมูิที 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

22กระทรวงสาธารณสขุ,  สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 41-84. 
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แผนภมูิที 2     ขอบเขตเชิงอ้างอิงของการวิจยั 
ทีมา : กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ, แผนยทุธศาสตร์ความ
ร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2550-2554 (นนทบุรี : นโม พรินติงแอนด์พบับลิชชิง, 

2550), 39-84. 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข 

(Xtot) 
1.ยุทธศาสตร์ที1 เพิมศักยภาพและขยาย
บริการปฐมภูมิ ให้เข้าถึงชุมชน  โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับ
บริบท  (X1) 

2.ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมี
ประสิทธิภาพ (X2) 

3. ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต 
พัฒนา และระบบบริหารจัดการบุคลากรที
หลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพ
ปฐมภมูิและบริบทของพืนที (X3) 

4. ยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอบรับ คุณค่า 
ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ 

(X4) 

5. ยุทธศาสตร์ที  5 สนับสนุนการวิจัยและ
พฒันาระบบบริการปฐมภมูิ (X5) 

 

ผลสัมฤทธิของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  

(Ytot) 
1 .  ประชาชนสามารถ เ ข้ าถึ งบ ริ การ
ผสมผสานทีมีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก
ทวัถงึทงัในเขตเมืองและเขตชนบท (Y1) 

2. หน่วยบริการปฐมภมูิและหน่วยบริหารที
เกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา
บริการปฐมภมูิ (Y2) 
3. หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมี
คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (Y3) 

4. คุณค่า ศักดิศรี  และเอกลักษณ์ของ
ระบบบริการปฐมภูมิเป็นทีรับรู้และยอมรับ
อย่างกว้างขวางทังในกลุ่มวิชาชีพและ
ประชาชน (Y4) 

5. หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการ
บนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ตามความต้องการของประชาชนและ
ศกัยภาพของพืนที (Y5) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความหมายของคําทีใช้ในการวิจยัครังนี ผู้วิจยัจึงได้
กําหนดความหมายของคําตา่งๆ ไว้ดงันี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
บริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ ดงันี 1) ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท 2) ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหาร
จดัการเพือสนบัสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบ
การผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพ
ปฐมภูมิ และบริบทของพืนที 4) ยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์
ระบบบริการปฐมภมูิ และ5) ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 

 ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หมายถึง ผลการปฏิบตัิงานตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554)     
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึงประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดังนี 1) เป้าประสงค์ที 1 ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการผสมผสาน ทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทัวถึงทังในเขตเมืองและชนบท                 
2) เป้าประสงค์ที 2 หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา 3) เป้าประสงค์ที 3 หน่วยบริการปฐมภูมิมี
บุคลากรทีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  4) เป้าประสงค์ที 4 คุณค่า 
ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่ม
วิชาชีพและประชาชน  และ5) เป้าประสงค์ที 5หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบน
ฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ “รพ.สต.” 
หมายถึง สถานีอนามัยทียกระดบัขึนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามนโยบายของ
รัฐบาล และเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) รูปแบบหนึง ทีมีภารกิจหน้าที
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554)ของ
กระทรวงสาธารณสขุ ทีมุง่เน้นการบริการสาธารณสขุผสมผสานเชิงรุก ในด้านการส่งเสริมสขุภาพ      
การควบคมุป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ทงัใน
ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชนและสงัคม และให้บริการอย่างต่อเนือง สามารถให้คําปรึกษาและ   
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ส่งต่อผู้ ป่วยได้ตลอดเวลา มีความเชือมโยงและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการบริการสุขภาพของ
ประชาชน ชมุชน และท้องถิน  
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บทท ี2 

 

วรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 

 การศกึษาวิจยัเรือง “ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ” ในครังนี ผู้ วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย  ซึงประกอบด้วยเนือหาในเรืองทีเกียวกับ  ยุทธศาสตร์           
การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ข้อมลูพืนฐาน
ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล และงานวิจยัทีเกียวข้องซงึมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

ยุทธศาสตร์ 

 การหาหนทางหรือวิธีการทีจะทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายทีวางไว้อย่างได้ผลและ
คุ้มคา่และมีความจําเป็นสําหรับทกุองค์การ ดงัจะเห็นได้ว่าในทางธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นระดบั
ในประเทศหรือต่างประเทศ จะถือว่าการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นหวัใจสําคญัของความอยู่รอด
หรือการประสบผลสําเร็จของธุรกิจทีกําลงัดําเนินอยู่1 เช่น การประสบผลสําเร็จจากการใช้กลยทุธ์
ในการจดัการทางธุรกิจของประเทศญีปุ่ น หรือในธนาคารและบริษัทเอกชนภายในประเทศทีกําลงั
ประสบผลสําเร็จอยู่ในขณะนนั ในด้านการทหารนนั การกําหนดเป้าหมายในการตอ่สู้ของกองทพั 
อนัหมายถึงการได้ชยัชนะในทีสดุ ก็จําเป็นต้องใช้ยทุธศาสตร์ในการรบ ส่วนในวงการศกึษาก็ได้ใช้
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเช่นเดียวกัน โดยใช้ในลักษณะของแผน 2 เสมือนกุญแจทีไขไปสู่
ความสําเร็จขององค์การ ผู้บริหารหรือผู้ นําทีสามารถใช้กญุแจทางยทุธศาสตร์ได้อย่างชาญฉลาด
และถกูต้อง ยอ่มสามารถนําองคก์รไปสูเ่ป้าหมายได้3 

 

                                                           
 1พิชิต สขุเจริญพงศ์, แผนสู่ความสําเร็จของนกัวางกลยทุธ์ : ศิลปะการวางแผนเพือชิง
ความได้เปรียบทางธุรกิจ (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอช เอน การพิมพ์, 2528), 3. 

 2สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , ยุทธศาสตร์เชิงรุกของศูนย์
วิชาการ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 30. 

 
3พิชิต สขุเจริญพงศ์, แผนสู่ความสําเร็จของนกัวางกลยทุธ์ : ศิลปะการวางแผนเพือชิง

ความได้เปรียบทางธุรกิจ, 3. 
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ความหมายยุทธศาสตร์ 

 คําวา่ “ยทุธศาสตร์ หรือ กลยทุธ์ (Strategy)” มีขอบเขตความหมายของคําว่า หมายถึง 
ศิลปะของการนําทพัหรือศิลปะของผู้ นําทพั (the art of generalship or being general) อนัเป็น
คําทีมีรากศพัท์มาจากภาษากรีกว่า “stratagoz” ซึงหมายถึง การบญัชาการของกองทพั4 ฮาร์ต 
(Hart) ได้ขยายความเพิมเติมว่า ยุทธศาสตร์ เป็นการใช้นโยบายของกองทัพรวมกับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์อืนๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านจิตวิทยา เข้าร่วมกันกําหนดเป็น
ยทุธศาสตร์อนัยิงใหญ่ในการสู้ รบ5 ส่วนความหมายของคํานีตาม Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary of Current English มีความหมายสองประการคือ 1) ศลิปะของการวางแผนปฏิบตัิการ
ในสงคราม โดยเฉพาะในการยกพลของกองทพับกและราชนาวี 2) ทกัษะในการจดัการทางธุรกิจ6 
จึงกล่าวได้ว่า “ยทุธศาสตร์” เป็นคําทีนํามาใช้ในวงการทหารมาก่อนแล้ว ตอ่มาบคุคลหรือองค์กร
อืนๆ เห็นความสําคญัของการดําเนินงานในเชิงยทุธศาสตร์ จึงได้นํามาใช้อย่างแพร่หลายในระยะ
ตอ่มา 

 ดังนัน  นอกจากความหมายทีเกียวข้องกับการทหารดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น            
นักการศึกษาและผู้ เชียวชาญของวงการอืนๆ โดยเฉพาะวงการธุรกิจและกา รศึกษาได้ให้
ความหมายของคําว่า “ยุทธศาสตร์” ไว้อีกด้วย เช่น อรุณ รักธรรม กล่าวว่า ยุทธศาสตร์จะ
เกียวข้องกับกําลังสําคญัและปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการเปลียนแปลง ซึงยุทธศาสตร์จะตดัสิน
ทิศทางของกระบวนการเปลียนแปลงว่า ควรจะไปในทิศทางใด จึงจะทําให้องค์การประสบผลดี
ทีสุด7 จากเอกสารคําสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกําหนดขอบเขตของกลุ่มหรือระบบทีเป็นเป้าหมายในการ

                                                           
 4Arthur Sharplin, Strategic Management (New York : McGraw-Hill Book Co., 

1985), 5. 

 5B.H. Liddell Hart, Strategy, 2nd ed. (New York Praeger, 1968), quoted in 

Melvin J. Stanford, Management Policy (Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc., 1979), 88. 

 6A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

(Suffolk : Rinchart Clay Ltd., 1986), 95.  

 7อรุณ รักธรรม, การพฒันาองค์การเพือการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์ไทย
วฒันาพานิช, 2523), 12.  
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เปลียนแปลง8 ดังนัน ยุทธศาสตร์ตามความหมายทีกล่าวมานีจึงหมายถึง กระบวนการทีมี
เป้าหมายในการเปลียนแปลงนนัเอง 

 ในปี พ.ศ. 2526 สรุพงษ์ ปนาทกุล ได้กล่าวถึงยทุธศาสตร์ไว้ว่า เป็นแผนหรือแผนงาน 
ซึงรวมถึงวิธีปฏิบตัิ ในการทํางานเพือให้บรรลุจุดประสงค์ 9 อีกหนึงปีต่อมา สํานักงานโครงการ    
รับความช่วยเหลือ สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายทีสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ สรุพงษ์ ปนาทกลุ วา่หมายถึง กลวิธีตา่งๆ ทีกําหนดไว้อย่างมีระบบ เพือให้ได้มาซึง
ผลทีต้องการ10 ความหมายทีกล่าวมานีจึงมุ่งใช้ยุทธศาสตร์เป็นกลวิธีในการทํางานให้บรรลุ
จดุประสงค์ 

 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2528 ชาร์ปปลิน (Sharplin) ซึงเป็นอีกผู้หนึงทีได้กล่าวถึงความหมาย
ของคําว่ายุทธศาสตร์ไว้ว่า เป็นแผนหรือแผนงานทีกะว่าจะทํา ซึงแผนหรือสิงนนัมีความสําคญั
ยิงยวด มีความสําคญัโดยแท้จริง และมีความสําคญัอย่างตอ่เนืองเป็นระยะเวลานานต่อองค์การ
โดยส่วนรวมทังหมด11 ในปี พ.ศ. 2531 สมยศ นาวีการ ได้ให้นิยามศัพท์ทีสําคัญเกียวกับการ
บริหารเชิงกลยทุธ์หรือเชิงยทุธศาสตร์ไว้ว่า เป็นแผนงานทีกําหนดขนึมา เพือบรรลจุดุประสงค์ของ
องค์การ แนวคิดของกลยุทธ์จะชีให้เห็นว่า องค์การ หน่วยงาน และบุคคลจะแข่งขนักนัอย่างไร 12 
นอกจากนนั สํานกังานโครงการรับความชว่ยเหลือ สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ 
ยังกล่าวเพิมเติมไว้ว่า คําว่า ยุทธศาสตร์นีมักใช้ในวงการทหาร แต่ในวงการธุรกิจจะใช้คําว่า       
กลยทุธ์ ส่วนในวงการศกึษาจะใช้คําว่าแผน13 จากคํากล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ยทุธศาสตร์เป็น
                                                           
 8มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจดัการ
หนว่ยที 1-7 (กรุงเทพฯ : บริษัทวิตอรีเพาเวอร์ พอยท์ จํากดั, 2525), 298. 

 9สรุพงษ์ ปนาทกลุ, การวางแผนการศกึษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2526), 234. 

 10สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , สํานักงานโครงการรับความ
ช่วยเหลือ, การจดัทําแผนงานและโครงการศนูย์วิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 

2530), 45. 

 
11

 Arthur Sharplin, Strategic Management, 13. 
 12สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์บรรณกิจ, 2531),    

1-13. 

 
13สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , สํานักงานโครงการรับความ

ชว่ยเหลือ, การจดัทําแผนงานและโครงการศนูย์วิชาการ, 45. 
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คําทีมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า กลยุทธ์หรือแผน  (plan) ซึงรวมถึง กลวิธี (tactics) หรือ
แนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เพือนําไปสู่การเปลียนแปลง การบรรลุจุดประสงค์หรือ
เป้าหมายของงานหรือองค์การทีกําหนดไว้  

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

หลักการเหตุผล และความเป็นมา 

 ประเทศไทยมีการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นเวลายาวนาน  ซึงได้
วางรากฐานแนวคดิการพฒันาระบบสขุภาพทีมุง่เน้นให้ประชาชนพึงตนเองได้ และได้มีการพฒันา
งานสาธารณสุขทีสนับสนุนการแก้ปัญหาสุขภาพพืนฐานในชุมชน โดยประชาชน รวมทังการ
ป้องกนัโรคทีพบบอ่ยในชมุชน เชน่ปัญหาอจุจาระร่วง  เดก็ขาดสารอาหาร14   

 ขณะเดียวกนัหนว่ยบริการสขุภาพ หรือสถานพยาบาลระดบัตา่งๆ ก็ได้รับการพฒันาไป
พร้อมกนั มีสถานีอนามยัในทกุตําบล โรงพยาบาลชมุชนในทกุอําเภอ และโรงพยาบาลทวัไปในทกุ
จงัหวดั มีการพฒันาบริการเฉพาะทางด้านต่างๆ อย่างมาก แตก็่ยงัมีพืนทีบางส่วนทีประชาชนยงั
เข้าไม่ถึงบริการ การดูแลสุขภาพยังขาดคุณภาพในมิติการเข้าใจความคิด  ความรู้สึก ความ
ต้องการทีแท้จริงของประชาชน ประชาชนมีความเข้าใจตอ่การดแูลสขุภาพตนเองไม่มาก มีปัญหา
ทีคนไข้แออัดทีโรงพยาบาล มีการร้องเรียนไม่พอใจบริการทีได้รับ ทงันีมีปัจจัยทีน่าจะเกิดจาก
ความไมส่มดลุของแผนการพฒันาระหว่างบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง และการพฒันาบริการ
สุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพพืนฐาน การให้ความสําคญักับการใช้เทคนิคการแพทย์     
ในการให้บริการของผู้ ให้บริการมากกว่าการเข้าใจมิติความเป็น “คน” ของผู้ รับบริการ การมุ่งเน้น
พฒันาโรงพยาบาลใหญ่ทีมีเครืองมือทางการแพทย์ราคาแพงมากกว่าการพฒันาหน่วยบริการ
สขุภาพขนาดเล็ก ได้แก่ สถานีอนามยั ศนูย์บริการสาธารณสขุ ให้มีศกัยภาพในการดแูลสุขภาพ
พืนฐาน และใช้ความใกล้ชิดของหนว่ยบริการในการดแูลสขุภาพทีมีความเข้าใจมิติความเป็น “คน” 
ของผู้ รับบริการ ช่วยเป็นเพือนทีปรึกษาในการดแูลสขุภาพร่วมกนั และช่วยเสริมศกัยภาพของการ
สร้างเสริมสขุภาพร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ     

                                                           
 

14กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ .ศ. 2550-2554 (กรุงเทพฯ: นโม พรินติงแอนด์       
พบับลิชชิง, 2550), 1-3. 
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 กอรปกับสภาพสังคมของประเทศไทยมีการเปลียนแปลงไปสู่สภาพความเป็นเมือง 
มากขึน ประชากรย้ายถินจากชนบทไปทํางานในเขตเมือง ประชากรมีอายยืุนมากขึน ทําให้แบบ
แผนปัญหาสุขภาพเปลียนไปเป็นปัญหาโรคเรือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
อมัพาต เพิมมากขึน ปัญหาสุขภาพทีเชือมโยงกับวิถีชีวิต เช่น ความเครียด ความอ้วน การติดยา
เสพติด  เอดส์ เพิมมากขึน ซึงสภาพปัญหาดังกล่าวต้องการระบบดูแลสุขภาพที นําไปสู่การ
ปรับเปลียนพฤติกรรม การเข้าใจมิติทางสังคมทีเชือมโยงกับสุขภาพมากขึน ซึงหน่วยบริการ
สุขภาพทีอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนน่าจะมีโอกาสพัฒนาระบบดูแลสุขภาพได้สอดคล้องกับความ
ต้องการมากกวา่โรงพยาบาลขนาดใหญ่   

 ทงัหมดนีจึงเป็นปัจจัยทีต้องมีการทบทวนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
ความสมดุลระหว่างการพฒันาหน่วยบริการปฐมภูมิ กับการพฒันาบริการโดยโรงพยาบาล และ
หนว่ยบริการเฉพาะทาง ต้องเร่งเสริมศกัยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ทนักบัการเปลียนแปลง
ของสงัคม และทนักบัการเตบิโตของโรงพยาบาล   

  ในระยะหนึง ได้มีทศวรรษการพฒันาสถานีอนามยั แต่แผนนีส่วนใหญ่ดําเนินการแต่
ด้านการพฒันาโครงสร้าง อุปกรณ์ เครืองมือของหน่วยบริการ ขาดการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
และการพฒันาเอกลักษณ์ อุดมการณ์ของบริการของสถานีอนามัย ทีควรมุ่งเน้นการเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิทีมีคุณภาพ เป็นศนูย์สุขภาพของชุมชน มิใช่พัฒนาเลียนแบบโรงพยาบาลทีเป็น
การบริการทางการแพทย์ และบริการเชิงรับ   

 ในระยะสีปีทีผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า     
ทีมุ่งหวงัให้เกิดบริการสขุภาพทีมีคณุภาพ ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่ารวยหรือ
จน และในระบบหลกัประกันสุขภาพนีได้ให้ความสําคญัต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้ออกแบบให้
หน่วยบริการปฐมภูมิ ทําหน้าทีเป็นหน่วยบริการประจําครอบครัว  และมีการจดัสรรงบประมาณ
เพือบริการเป็นลกัษณะเหมาจา่ยตอ่หวัประชากร ซงึทําให้มีกระแสการพฒันาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในลักษณะทีหลากหลายมากขึน หน่วยบริการในสังกัดอืนๆ นอกกระทรวงสาธารณสุขรวมทัง
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิมขึน มีการพฒันาบริการในลกัษณะต่างๆ แต่กระแสการพฒันา
บริการปฐมภูมิก็ยงัมีลกัษณะขึนลง ไม่แน่นอน และยงัไม่มีทิศทางการพฒันาทีชดัเจน มีลกัษณะ
ต่างคนต่างพฒันาตามความสนใจ บางส่วนยังมุ่งเน้นทีบริการรักษาพยาบาลแบบโรงพยาบาล  
และหนว่ยบริการปฐมภมูิในสว่นกระทรวงสาธารณสขุยงัได้รับการพฒันาไมเ่ตม็ที   
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 ภาคี องค์กรต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการพฒันาหน่วยบริการปฐมภูมิ จึงเห็นว่าควรมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  เพือเป็นการทําความเข้าใจร่วมกันต่อ
เป้าหมายทีพงึประสงค์ ชว่ยกนัระดมความคดิให้ได้ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์การพฒันาทีเหมาะสม 
เพือเป็นกรอบทิศทาง แนวการพฒันาร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานทีเกียวข้องทงัหมด     

 ฉะนนัแผนยุทธศาสตร์ทีจัดทําขึนนี  จึงมีเจตนาให้เป็นแผนร่วมกันของภาคี องค์กร
ตา่งๆ ทีเกียวข้อง ทงัในส่วนกระทรวงสาธารณสุข สํานกังานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กร
วิชาชีพ  ผู้แทนผู้ปฏิบตัิงานบริการสุขภาพสาขาตา่งๆ   และส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
รวมทงัชมุชน มิใช่แผนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง แต่เป็นกรอบใหญ่ทีหน่วยงานตา่งๆ นําไป
พฒันาเป็นแผนปฏิบตักิารของแตล่ะหนว่ยงานตอ่ไป โดยเชือมเป้าหมายการพฒันาร่วมกนั  

ความสาํคัญของการให้บริการปฐมภูมิ  

 บริการด้านสขุภาพเริมมีการแบ่งเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในช่วงทศวรรษที 
1920 โดยแบ่งตามคณุภาพและสมรรถนะของการให้บริการจากน้อยไปมาก  บนพืนฐานของ
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทีเป็นความเชือและความคาดหวังในขณะนันว่าบริการทีดี คือ
โรงพยาบาลและเทคโนโลยี  โดยให้ความหมายของการให้บริการปฐมภูมิว่า เป็นการให้บริการใน
ชุมชนโดยผู้ ให้บริการทีอยู่ในสถานพยาบาล ในขณะทีการให้บริการทุติยภูมิและตติยภูมิคือ       
การให้บริการในโรงพยาบาล (The Dawson Report 1920)15  

 การให้บริการในชมุชนจงึเป็นกรอบพืนฐานของบริการปฐมภูมิ ซึงมีพฒันาการมาอย่าง
ต่อเนือง โดยเฉพาะอย่างยิงในสังคมตะวันตก และเริมมีศักดิศรีทังในเชิงคุณภาพบริการและ
สมรรถนะของการให้บริการไม่น้อยกว่าการให้บริการในโรงพยาบาลตงัแต่ช่วงทศวรรษที 1950 

(Balint 1964) โดยแสดงให้เห็นถึงจําเพาะทีต่างกัน กล่าวคือการให้บริการในระดบัปฐมภูมิเน้น
องค์ความรู้เชิงกว้าง ให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจและแก้ปัญหาสุขภาพทีเกิดจาก
ปฏิสมัพนัธ์อนัซบัซ้อนของร่างกายจิตใจสงัคมและจิตวิญญาณ ส่วนการให้บริการทีโรงพยาบาล
เน้นองค์ความรู้แบบลกึทางด้านชีววิทยาการแพทย์ (Yahn 1979)  

 การศึกษาเปรียบเทียบระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขใน 12 ประเทศทาง
ตะวนัตก พบว่าประเทศทีให้ความสําคญักบัหน่วยบริการปฐมภูมิ และทําให้หน่วยบริการปฐมภูมิ
                                                           
 15กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 5-6.  
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เข้มแข็งมีแนวโน้มทีผลลัพธ์สุขภาพของประชาชนดีกว่า และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตํากว่า             
( Starfield,1994)   

 ในขณะทีประเทศกําลงัพฒันาได้รับอิทธิพลจากคําประกาศขององค์การอนามยัโลก 
(Alma Alta Declaration: World Health Organization 1978) ทีประกาศเรือง Primary Health 

Care(PHC) ทีแสดงถึงปรัชญามิตกิารดแูลสขุภาพทงัด้านร่างกาย สงัคมและจิตใจ ให้ความสําคญั
กบัการให้บริการปฐมภูมิ ทีเป็นบริการด่านแรกทีอยู่ใกล้บ้าน และใกล้ทีทํางาน เป็นส่วนแรกของ
บริการต่อเนือง ทีทําให้ประชาชนข้าถึงได้ จัดบริการทีประชาชนยอมรับได้ด้วยเทคโนโลยี และ
ต้นทุนทีเหมาะสม สามารถพึงตนเองได้ในระยะยาว และจําเป็นต้องบูรณาการกับระบบบริการ
สาธารณสุขโดยรวม โดยตระหนักถึงสภาวะทีขาดแคลนบุคลากรในระดับวิชาชีพทีมีในชุมชน       
มีสมรรถนะจํากัดในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ทีเป็นสากล (Cosmopolitan 
หรือ scientific medicine) จึงมีการพฒันาบคุลากรเสริมในรูปแบบทีหลากหลายในแตล่ะประเทศ 
มีการวิจยัเชิงระบบ (Mercenier 1992) เพือศึกษาหาเงือนไขทีจะทําให้ประเทศกําลงัพฒันานี      
มีความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง พึงพึงเทคโนโลยีเท่าทีจําเ ป็น (Autonomy) ดูแลตนเองและ
พึงตนเอง (Self-care and self-reliance) ทงัในระดบัประเทศ ชมุชน ครอบครัว และรายบุคคล 
คําตอบทีสําคญัคือ การมีการให้บริการปฐมภูมิในชุมชนทีเข้มแข็ง (Mercenier 1986) โดยทีการ
ให้บริการปฐมภูมินีควรอยู่ภายใต้บริบทของระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ (Harare 

Declaration: World Health Organisation 1986) และระบบบริการสาธารณสขุระดบัอําเภอที  
พึงประสงค์ควรมีกิจกรรมการให้บริการของสถานบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาล ถึงแม้มี
ความจําเพาะทีต่างกัน แต่สามารถเชือมกันได้อย่างไม่มีช่องว่าง ไม่ซําซ้อน รวมทังส่งเสริม
ศกัยภาพของกนัและกนั (Unger & Criel 1995)  

พัฒนาการของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย 

 การพัฒนาบริการปฐมภูมิ มีฐานมาจากแนวคิดทงัในด้านการแบ่งระบบบริการเป็น     
3 ระดบั แนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน การจัดบริการสาธารณสุขระดบัอําเภอ และเวชศาสตร์
ครอบครัว ซึงแนวคิดต่างๆ เหล่านีมีผลต่อการพัฒนารูปธรรมการดําเนินงานในแต่ละระยะไม่
เทา่กนั กลา่วคือ16  

                                                           
 

16กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 7-10. 
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 พฒันาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย มาจากฐานสงัคมไทย   
ทีมีระบบการแพทย์พืนบ้านมาก่อน ประชาชนต้องดูแลตนเอง และดูแลกันเองภายในชุมชน     
กลุ่มคนทีคลุกกับชุมชนเหมือนหมอ GP ของฝรัง คือแพทย์พืนบ้านมีลักษณะการดูแลทีเป็น     
องค์รวม ผสมผสานการปฏิบตัติวัในวิถีชีวิตคูไ่ปด้วย  

 แต่เมือมีการนําแพทย์แผนตะวนัตกเข้ามา ทีเริมให้ความสําคญักับแพทย์ และสถาน
บริการทีเป็นโรงพยาบาลมากกว่าบริการในชุมชน เน้นทีการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะส่วนทีเป็น
โรคตดิตอ่ โรคทีต้องการการผา่ตดั การทําหตัถการตา่งๆ และพฒันาตอ่มาจนเป็นแพทย์เฉพาะทาง
ต่างๆ ทําให้ระบบการแพทย์แผนปัจจุบนัในไทยมีลกัษณะทีเน้นการรักษาพยาบาล และมีความ
แยกสว่นมากขนึเรือยๆ มีชอ่งวา่งของบริการระหวา่งคนไข้กบัหมอ  

 ในระยะแรกของการพัฒนาระบบบริการทางแพทย์และสาธารณสุขเป็นการพัฒนา
หน่วยบริการทางการแพทย์ระดบัต่างๆ ได้แก่  วางแผนให้สถานีอนามยั เป็นหน่วยบริการระดบั 
ปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชนเป็นหน่วยบริการระดบัทุติยภูมิ โรงพยาบาลทัวไปเป็นหน่วยบริการ
ระดบัทุติยภูมิ และตติยภูมิ  โรงพยาบาลศนูย์เป็นหน่วยบริการในระดบัตติยภูมิ และโรงพยาบาล
ในมหาวิทยาลยัทีเน้นการพฒันาบริการทางการแพทย์เฉพาะทางทีเป็นระดบัตติยภูมิ แตล่ะระดบั
จะมีสดัส่วนของการให้บริการรักษาพยาบาล ฟืนฟูสภาพ กบังานด้านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค 
ในสดัส่วนทีลดลนักันไป คือ ส่วนสถานีอนามยัให้บริการรักษาพยาบาล 25 % ส่งเสริม ป้องกัน   
75 % สว่นโรงพยาบาลทวัไปให้บริการรักษาพยาบาล 75 % และส่งเสริมป้องกนั 25 % ส่วนสถานี
อนามยัยงัคงเน้นทีบริการปฐมภูมิ แตเ่น้นไปทีการรักษาพยาบาล และการดําเนินงานด้านส่งเสริม
สขุภาพ ป้องกันโรคพืนฐาน รวมทงัพยายามจดัให้มีระบบส่งต่อผู้ ป่วยทงัส่งขึนและลงเพือให้เกิด
บริการทีมีคณุภาพและประสิทธิภาพ ประชากรได้รับการดแูลด้วยมาตรฐานเดียวกนัอยา่งทวัถึง     

 เมือมีกระแส และแรงผลกัดนัในด้านสาธารณสขุมูลฐาน ประเทศไทยได้แปลหลกัการ
สาธารณสุขเป็นแผนดําเนินงานทีทําให้ทุกหน่วยบริการมีกิจกรรมดําเนินงานทีสนับสนุน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและพึงตนเองมากขึน ซึงเน้นไปทีกิจกรรมบริการอีกชนัหนึงทีดําเนินการโดย
ประชาชน ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานประจําหมู่บ้าน/ศนูย์สาธารณสขุ
มลูฐานชมุชน การสง่เสริมการพฒันาองค์กรชมุชน โดยทีมีหนว่ยบริการสาธารณสขุเป็นพีเลียงและ
ให้การสนบัสนนุ หนว่ยบริการปฐมภมูิทีเป็นบริการสาธารณสขุดา่นแรกได้รับความสนใจและมีการ
พัฒนามากขึน ประชาชนได้รับบริการพืนฐานทีครอบคลุมได้มากขึน แต่ในระยะหลังของการ
พฒันามีปัญหาความคลาดเคลือนของการถ่ายทอดแนวคิดหลักการทีเป็นแก่น กลายเป็นเน้นที
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กิจกรรม ขาดการประเมินผลทีผลลพัธ์ ยงัคงพยายามทํากิจกรรมทีเป็นแต่ชือว่าเป็นสาธารณสุข 
มูลฐาน แต่เนือแท้บรรลุผลเพียงบางส่วน  หน่วยบริการปฐมภูมิยังทําหน้าทีเสมือนเป็นหน่วย      
คดักรองบริการให้แก่หน่วยบริการระดบัอืน โดยทีไม่มีการพัฒนาให้เกิดเอกลักษณ์หรือคุณค่า
เฉพาะของหนว่ยนีเอง  ไมมี่ความสามารถเฉพาะทีเป็นจดุเดน่ มีคณุภาพตํา และคณุคา่ของบริการ
ทีมีคุณภาพยังเน้นไปทีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ โดยทียังมิได้บูรณาการกับ
แนวคิดการพฒันาให้เกิดบริการแบบองค์รวม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
แนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน ยังเป็นการดําเนินกิจกรรมทีแยกเป็นชันๆ ไม่บูรณาการ และขาด
แนวคดิหลกัร่วมกนั    

 ในช่วงระยะทศวรรษหลงันี มีการพฒันาบริการทางการแพทย์เป็นเฉพาะทางมากตาม
รอยประเทศทางตะวันตก เน้นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และระบบเริมละเลยประเด็นคณุภาพทางด้านสงัคม ด้านความเป็นมนษุย์ ทําให้เกิดปัญหาความ
ทุกข์ยากของผู้ ใช้บริการ และระบบบริการระดับต่างๆ เริมมีการพัฒนาไม่สมดุลกัน บุคลากร
สาธารณสขุนิยมทีจะศกึษาตอ่เนืองเป็นผู้ เชียวชาญเฉพาะทางด้านตา่งๆ จนเกิดความขาดแคลน
ในบางสาขา และแม้จะมีการผลิตบุคลากรเพิมขึนอย่างมาก แตใ่นพืนทีชนบท ก็ยงัคงขาดแคลน
บุคลากร จึงเริมทีจะมีการทบทวนบทบาท และระบบบริการเวชปฏิบตัิทัวไป  และพฒันาเชือม
ตอ่มาทีบริการปฐมภูมิ บริการสาธารณสขุในชนบท จึงได้มีการนําแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวเข้า
มาในระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย และเชือมต่อกับการพัฒนาบริการปฐมภูมิทีต้อง
พฒันาให้มีเอกลกัษณ์ทีเป็นคณุคา่เดน่ของตนเองในด้านการบรูณาการ การบริการแบบองค์รวม  
มีการนําศาสตร์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาประยุกต์ใช้ และมุ่งเน้นทีสนับสนุนการ
พึงตนเองของประชาชน ซึงเป็นแนวคิดเดียวกับหลักการสาธารณสุขมูลฐาน แต่ปรับกลยุทธ์     
การดําเนินงานให้บรูณาการระหว่างหน่วยบริการดา่นแรกกบับทบาทของประชาชนมากขนึไม่แยก
ส่วนกัน รวมทงัประสานเชือมต่อกับโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาให้เป็นระบบบริการสาธารณสุข
ระดบัอําเภอทีมีคณุภาพ แยกแยะบทบาทของโรงพยาบาลให้ชดัขนึ ทงัในส่วนทีทําหน้าทีให้บริการ
ปฐมภูมิโดยตรง ทีต้องมีการจัดการเพือให้เกิดระบบดูแลสุขภาพของประชาชนทีต่อเนือง 
สอดคล้องกับภาระงาน และพัฒนาบทบาทของโรงพยาบาลทีต้องเข้ามาร่วมมือสนับสนุน         
การพฒันาบริการปฐมภูมิ อนัได้แก่สถานีอนามยัมากขนึตามแนวคิดของระบบบริการสาธารณสขุ
ระดบัอําเภอ (District Health System) การปฏิบตัิตามแนวทางทีกล่าวนีในช่วงระยะแรก (ก่อน
การดําเนินการระบบประกนัสขุภาพ) ยงัเป็นระยะก่อตวั มีการทดลองวิจยัและพฒันาในบางพืนที   
มีการสรุปคํานิยามของระบบบริการปฐมภมูิในลกัษณะตา่งๆ ได้ ดงันี 
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กรอบ 1 ความหมาย "ระบบบริการปฐมภูมิ" (พ.ศ. 2542)  

 คาํจาํกัดความ  ระบบบริการปฐมภูมิในเชิงแนวคิดและหลักการ 

 หมายถึง ระบบทีให้บริการสุขภาพในระดบัทีเป็นดา่นแรกของระบบบริการสาธารณสุข 
(First line health services) ทําหน้าทีรับผิดชอบดแูลสขุภาพของประชาชนอย่างตอ่เนืองร่วมกบั
ประชาชน โดยประยุกต์ความรู้ทังทางด้านการแพทย์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ ในลักษณะ
ผสมผสาน (Integrated) การส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษาโรค และการฟืนฟูสภาพได้
อย่างต่อเนือง (Continuous) ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic) ให้แก่บุคคล ครอบครัว และ
ชมุชน (Individual, family and community)  โดยมีระบบการส่งตอ่และเชือมโยงกบัโรงพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม รวมทงัประสานกบัองค์กรชุมชนในท้องถิน เพือพฒันาความรู้ของประชาชนใน
การดแูลสง่เสริมสขุภาพของตนเอง และสามารถดแูลตนเองเมือเจ็บป่วยได้อยา่งสมดลุ 

กรอบ 2 ความหมายของระบบบริการปฐมภูมิในเชิงปฏิบัตกิาร  

 1. เป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนในความรับผิดชอบ อย่าง
ต่อเนือง โดยมิได้จํากัดเฉพาะประชากรทีมาใช้บริการทีสถานพยาบาล แต่ต้องดแูลทงัหมด ทงัที
เป็นการรู้สภาวะสขุภาพ และหามาตรการสร้างเสริมสขุภาพ  

 2. เป็นทีปรึกษาของประชาชนในด้านการดแูลสขุภาพในภาพรวม  
 3. ให้บริการพืนฐานทีจําเป็นแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ และบริการทังทีเป็นการ

รักษาพยาบาล การส่งเสริมฯ การป้องกนัโรค และการฟืนฟูสภาพ โดยเรียงลําดบัตามความสําคญั 
และตามลกัษณะการดําเนินงานดงันี  

  3.1 ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยตรง ซึงประกอบด้วยการ
ให้บริการสง่เสริมสขุภาพทีผสมผสานกบัการรักษาพยาบาล ดําเนินการคดักรองปัญหา ความเสียง 
ให้วคัซีน ควบคมุป้องกนัโรคในระดบับคุคล ให้คําแนะนํา ความรู้และทกัษะเพือการสร้างศกัยภาพ
ประชาชนในการดแูลสขุภาพพืนฐาน และการดแูลเบอืงต้นเมือเจ็บป่วย 

  3.2 ร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทีเป็นการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมในระดับชุมชน ตลอดจนการปรับเปลียนสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการมี
สุขภาพดี โดยงานส่วนนีหน่วยบริการปฐมภูมิจะมีบทบาทในส่วนการเสนอประเด็น  แต่การ
ดําเนินงานจะเป็นลักษณะทีทําร่วมกับประชาชนและหน่วยงานอืนทีมีบทบาทเกียวข้องโดยตรง 
(โดยทีมีหน่วยงานอืนมีบทบาทโดยตรงในการวางแผนดําเนินการสร้างเสริม สุขภาพในระดบักว้าง 
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และสว่นทีเป็น public health policy และการดําเนินงานด้าน สาธารณสขุอืนๆ จะเป็นบทบาทของ
หนว่ยงานท้องถิน โดยทีมีงบประมาณตา่งหากทีมิใชง่บ UC ) 

  3.3 ให้บริการ รักษาพยาบาล ดูแลเบืองต้นในปัญหา/โรค ทีพบบ่อย โดยมี
การกําหนดขอบเขตของสภาพปัญหาหรือรายชือโรคทีควรดแูลได้ให้ชดัเจน  
 4. ตดิตาม ประสาน การให้บริการประเภทตา่งๆ เพือให้เกิดบริการทีบรูณาการตอ่เนือง 

กรอบ 3 ความหมายบริการปฐมภูมิเมือพจิารณาเชิงกระบวนการ มีลกัษณะดงันี  

 1. เป็นบริการด่านแรกทีประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก  (Front-line care) ดแูล
สขุภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มโรค เป็นทีให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
กอ่นทีจะไปรับบริการเฉพาะทางอืนๆ  

 2. เป็นบริการทีรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่าง ต่อเนือง (Ongoing / 

longitudinal care) ตงัแตก่่อนป่วยจนถึงขณะป่วย และการฟืนฟูสภาพ ตงัแตเ่กิดจนตาย รวมทงั
หมายถึง การมีความเข้าใจกนั รู้จกักนัระหวา่งผู้ให้บริการกบัผู้ รับบริการ/ประชาชนอยา่งตอ่เนือง  

 3. เป็นบริการทีดูแลประชาชนอย่างผสมผสาน คํานึงถึงปัจจัยทงัทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สงัคม และเศรษฐกิจที เกียวข้อง (Comprehensive care) ให้บริการทีผสมผสานทกุด้าน
ตามความจําเป็นของผู้ รับบริการ ทงัทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกนัโรค 

 4. เป็นหน่วยทีทําหน้าทีทําหน้าทีส่งต่อและประสานเชือมต่อการบริการอืนๆ     
ทงัด้านการแพทย์ ด้านสงัคมเมือจําเป็น รวมทงัการเชือมต่อข้อมลู เพือให้เกิดประโยชน์สูงสดุกับ
ประชาชน (Co-ordinated care) 

 ในระยะต่อมาทีมีกระแสแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ แนวคิดด้านระบบประกัน
สขุภาพ และการบริหารจดัการระบบบริการแบบใหม่ (New public management) ทีเน้นการ
จดัการด้านการเงินการคลงั การจดัระบบแขง่ขนัเชิงตลาด เข้ามามากขนึ จึงได้มีแนวคิดทีจะนําเอา
เรืองระบบบริการปฐมภูมิเข้าไปเป็นส่วนหนึงของระบบบริการสขุภาพภายใต้ระบบประกนัสขุภาพ  
และใช้ระบบการจดัการด้านการเงินทําสัญญากําหนดให้คู่สัญญาจัดบริการตามทีผู้ จัดสรรเงิน
กําหนด  ในลกัษณะทีคล้ายกบัดําเนินการในประเทศทางด้านตะวนัตก แตไ่ด้มีการปรับด้วยนกัคิด
ในประเทศไทยเอง ทีปรับบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีบทบาทให้บริการทีผสมผสาน      
ทุกด้าน และผู้ ให้บริการมิได้กําจัดวงเฉพาะแพทย์  รวมทงัการจัดบริการเป็นลักษณะเครือข่าย
ร่วมกันระหว่างสถานีอนามัย/หน่วยบริการด่านแรกลักษณะอืนๆ ร่วมกับโรงพยาบาล  ยังมิได้
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แยกกันโดยเด็ดขาด ทงันีเป็นไปตามสภาพของโครงสร้างบริการสาธารณสุขเดิมของประเทศไทย 
และตามแนวคดิของระบบบริการสาธารณสขุระดบัอําเภอ (DHS)   

 ภายใต้การปฏิรูประบบบริการสขุภาพทีสมัพนัธ์กับระบบประกนัสขุภาพแห่งชาติ ได้มี
การแปลแนวคิดระบบบริการปฐมภูมิเป็นความหมายเชิงปฏิบตัิการ ทีเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ     
ทีจะเป็นคู่สัญญาภายใต้การประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีมีบทบาทหน้าที แล ะมีมาตรฐาน            
เชิงโครงสร้างในระยะเริมต้น ดงักรอบที 4   

กรอบ 4 หน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (Contracting unit for Primary care, CUP)   

 หมายถึง  หน่วยงานทีสามารถเป็นหน่วยคู่สัญญารับงบประมาณเหมาจ่ายต่อหัว
ประชากรได้  โดยทีต้องมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ จัดให้มี  หน่วยบริการปฐมภูมิ   
(Primary Care Unit: PCU) ทีทําหน้าทีให้บริการสขุภาพทวัไปทงัส่วนทีเป็นการรักษาพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟืนฟูสภาพพืนฐาน ทีเป็นลกัษณะการให้บริการแบบ
ผู้ ป่วยนอก การให้บริการทีบ้าน และบริการในชมุชน ไม่รวมบริการทีต้องใช้ความเชียวชาญเฉพาะ 
ตงัอยู่ในทีสามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวกภายใน 30 นาที มีบุคลากร เครืองมือ อุปกรณ์ 
และการจดัการตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยหน่วยบริการปฐมภูมิจะต้องมีประชากรทีขึนทะเบียนที
ชดัเจน และรับผิดชอบดแูลประชากรไมเ่กิน 10,000 คนตอ่หนว่ย 

 หนว่ยบริการระดบันีอาจจดับริการโดยสถานพยาบาลหน่วยเดียว หรือจดัเป็นเครือข่าย
ของหนว่ยบริการยอ่ยทีร่วมกนัให้บริการได้ 

ความจาํเป็นทีต้องพัฒนาบริการปฐมภูมิ 

 เนืองจากโดยโครงสร้างบริการปฐมภูมิเป็นบริการทีอยู่ใกล้ชิดประชาชน ผู้ ให้บริการใน
สถานบริการปฐมภูมิ มีโอกาสดแูล เข้าใจความซบัซ้อนของพฤติกรรม และมิติทางสงัคมทีมีผลตอ่
สขุภาพได้มากกวา่ ทําให้มีโอกาสพฒันาบริการให้สอดคล้องได้ดีกวา่ เพือรับกบัแนวโน้มกบัปัญหา
สขุภาพทีมีปัจจยัทางด้านสงัคม พฤติกรรมมากขนึ  เช่น แนวโน้มปัญหาสขุภาพทีต้องการการดแูล
อย่างตอ่เนือง ปัญหาทางสงัคมทีต้องการการดแูลทีใกล้ชิด เข้าใจบริบทตามสภาพความเป็นจริง   
ทีมีความจําเพาะของผู้ รับบริการหรือผู้ ป่วยแต่ละคน (Engel 1980; Gilbert, Walley, & New 

2000) นอกจากนีสาเหตกุารตายในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากปัจจยัพฤติกรรม ได้แก่ โรคเอดส์ 
อุบตัิเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งตับ ฉะนนัลักษณะระบบบริการสุขภาพ ควรจัดให้มี
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ลกัษณะทีเข้าใจและตอบสนองตอ่ปัจจยัทางพฤติกรรมทีมีความซบัซ้อนมากขึน ซึงหน่วยบริการ
ปฐมภมูิ ทีอยูใ่กล้ชิดชมุชน มีโอกาสทีเข้าใจและพฒันาบริการให้ตอบสนองตอ่พฤติกรรมตลอดจน
ความเชือทีแตกต่างกันของชุมชนได้ดีกว่า (Levin 1996) ลกัษณะบริบทและปัญหาสุขภาพใน    
แต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ได้แก่ อัตราการตายในแต่ละภาคต่างกัน และตายด้วยสาเหตุ
หลกัแตกต่างกนั  (พญ.จนัทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ,2543) ฉะนนัการจดับริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขมีความจําเป็นต้องจัดให้ตอบสนองต่อปัญหาทีต่างกัน ซึงบริการปฐมภูมิสามารถ
ตอบสนองต่อความจําเป็นดงักล่าว (Ben-Zira 1986) หน่วยบริการปฐมภูมิจึงควรจดับริการที
แตกตา่งกนัได้ตามบริบทพืนที ไมจํ่าเป็นต้องเหมือนกนัหมดทวัประเทศ17   

 จากการศึกษาพบว่าระบบการลงทุนโดยรัฐทีหน่วยบริการระดับอําเภอ เช่น สถานี
อนามยั และโรงพยาบาลชมุชน ซึงเป็นองค์ประกอบสําคญัทีทําให้การให้บริการปฐมภูมิในบริบท
ของระบบบริการสาธารณสุขระดบัอําเภอมีความเข้มแข็ง ทําให้ประชาชนในทุกกลุ่มทงันีรวมถึง
ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ มีรายได้น้อย เข้าถึงบริการ ลดความไม่เท่าเทียมได้ดีกว่าการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีระดับสูงทีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐและคณะ ,2545)         
แตส่ถานการณ์ปัจจบุนัในประเทศไทย บริการพืนฐานจํานวนมากแน่นอยู่ทีโรงพยาบาลขนาดใหญ่  
คา่ใช้จ่ายสขุภาพส่วนใหญ่ใช้กับบริการผู้ ป่วยนอกของรัฐมากทีสุดร้อยละ 32 ใช้ทีสถานีอนามยั
เพียงร้อยละ 2  คลินิกร้อยละ 8 (แนวโน้มลดลง) ซือยากินเองร้อยละ 8 ( สพุตัรา ศรีวณิชชากร 
และคณะ  2542) แนวโน้มผู้ ป่วยใช้บริการแออดัทีโรงพยาบาลมากขนึเรือยๆ ผู้ ป่วยมาจากในเขต
พืนทีอําเภอทีตงัของโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 50 และในกลุ่มนีเป็นผู้ ป่วยทีไม่จําเป็นต้องดแูล
โดยแพทย์เฉพาะทาง ประมาณร้อยละ 50 (สพุตัรา ศรีวณิชชากร 2540) ซึงสะท้อนถึงคณุภาพของ
ระบบบริการปฐมภูมิ  และการบริหารจดัการเพือเชือมโยงกับระบบบริการระดบัอืนยงัต้องมีการ
พฒันาเพิมขนึ   

 ในแง่ของคณุภาพบริการ จากข้อจํากัดของโรงพยาบาลในด้านการดแูลต่อเนือง และ
การดูแลแบบองค์รวม เช่น พิจารณาจากอัตราการดแูลผู้ ป่วยเรือรังอย่างต่อเนืองทีโรงพยาบาล 
ความครอบคลุมในการติดตามเยียมบ้านทําได้จํากัด เนืองจากมีผู้ รับบริการมาก และมีขอบเขต
การดูแลประชากรจํานวนมาก ในขณะทีหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลประชากรจํานวนน้อยกว่า 
ใกล้ชิดกว่ามีโอกาสเข้าใจประชากรเป้าหมายมากกว่า ทําให้สามารถดแูลสขุภาพในมิติทางสงัคม
                                                           
 17กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 11-12. 
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อืนทีมิใช่ปัจจัยทางด้านการแพทย์โดยตรงมากกว่า และเป็นหน่วยประสานเชือมโยงบริการกับ
หน่วยอืนทีเกียวข้องเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ รับบริการ  (Bodenheimer,Lo, & Casalino 

1999; Rakel 1995) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของระบบบริการปฐมภูมิ 

 จากการประชมุเชิงปฏิบตัิการทีภาคีตา่งๆ ทีเกียวข้อง ได้ระดมความคิดเห็นร่วมกนัต่อ
สถานการณ์ ปัจจยัภายใน ภายนอกทีมีผลกระทบตอ่การพฒันาหน่วยบริการปฐมภูมิ สรุปประเด็น
หลกัได้ดงันี   

ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง ( Strength )  

ด้านระบบบริการปฐมภมูิ 
  :  หนว่ยบริการตงัอยูใ่นชมุชน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย   
  :  มีโอกาสรับรู้ และเข้าใจ ปัญหาความต้องการของประชาชน 
  : มีบทบาทในด้านการสง่เสริมสขุภาพและควบคมุป้องกนัโรคได้มากกวา่ 

                          หนว่ยงานระดบัอืน  
         :  เป็นหนว่ยงานทีเชือมโยงบริการกบัหนว่ยงานระดบัอืนๆ และหนว่ยงานทีอยูใ่น 

                           ชมุชน    
:  เป็นหนว่ยบริการทีทําให้ระบบบริการมี cost-effectiveness  

:   มีนวตักรรมการพฒันาหนว่ยบริการปฐมภมูิในลกัษณะตา่งๆ   ตามบริบทพืนที 
ด้านบคุลากร :  สว่นใหญ่ปฏิบตังิานอยูใ่นพืนทีนาน  

:  มีความสมัพนัธ์ทีดี และใกล้ชิดกบัชมุชน 

:  มีบคุลากรหลากหลายเข้ามาร่วมงานมากขนึ 

ด้านทําเลทีตงั :  หนว่ยบริการปฐมภมูิ กระจายในทกุตําบล ประชาชนเดนิทางไปรับบริการได้ 

                           สะดวก 
งบประมาณ :  ได้รับงบประมาณแบบเหมาจา่ยรายหวั 

:  ได้รับการสนบัสนนุทรัพยากรด้านตา่งๆ จากองค์กรท้องถิน เนืองจากเห็น 

   ความสําคญัมากขนึ 
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ปัจจัยภายนอก   โอกาส  ( opportunity )  

:  กระแสนโยบายสาธารณะในด้านสขุภาพ  ทําให้ประชาชนสนใจสขุภาพมากขนึ 

:  ประชาชนเรียกร้องการดแูลสขุภาพ ในมิตทีิ “บริการดี ดแูลดี ” ต้องการการดแูล
ในมิตทีิมิใชเ่ป็นเฉพาะบริการทางการแพทย์มากขนึ  

   :  แนวโน้มปัญหาสขุภาพ เป็นโรคเรือรัง เกียวกบัสงัคม พฤติกรรมมากขึน ทําให้ 

                     ต้องการหนว่ยบริการปฐมภมูิทีเข้าถึงมากขนึ ต้องการบริการทีเข้าใจมิตชีิวิต 

                     และสงัคมมากขนึ  
:  กระแส เศรษฐกิจพอเพียง  การอยูแ่บบพอเพียง  ซงึสอดคล้องกบัแนวคดิการ 
   จดัระบบบริการปฐมภมูิ 
:  นโยบายหลกัประกนัสขุภาพฯ  เน้นการลงทนุ และพฒันาหนว่ยบริการปฐมภมูิ 
   เปิดโอกาสให้ท้องถิน เอกชน เข้ามามีสว่นร่วมมากขนึ 

    :  ร่างพ.ร.บ.สขุภาพและแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิสนบัสนนุการพฒันาหนว่ย 

                     บริการปฐมภมูิ 
    :  นโยบายทีเน้นการสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรคมากขนึ    

:  มีองค์กรภาคีตา่งๆ เข้ามาชว่ยการพฒันาหนว่ยบริการปฐมภมูิเพิมขนึ  

ปัจจัยภายใน  : จุดอ่อน ( Weakness ) 

ด้านระบบบริการ :  ลกัษณะการจดับริการ ยงัทําเหมือนกนัทวัประเทศ ไมป่รับให้สอดคล้องกบั 

                           บริบท 

:  หนว่ยบริการปฐมภูมิ ยงัไม่สามารถให้บริการทีเป็นเอกลกัษณ์ หรือ เป็นจดุเดน่
ทีมีคณุคา่ชดัเจน 

:  ขอบเขตและบทบาทหน้าทีของหนว่ยบริการปฐมภมูิยงัไมช่ดัเจน (เน้นการ 
   สง่เสริมหรือการรักษา) 
:  การจดับริการในเขตเมือง และของภาคเอกชน มีข้อจํากดัในการพฒันาบริการ 
   ปฐมภมูิทีเป็นแบบองค์รวม และผสมผสาน 

ด้านบคุลากร :  บคุลากรยงัไมเ่ข้าใจเอกลกัษณ์ตนเอง รู้สกึมีคณุคา่ ศกัดศิรีน้อย 

:  อตัรากําลงัเจ้าหน้าทีไมเ่พียงพอกบัภาระงาน และประชากรรับผิดชอบ 

  :   แพทย์ไมเ่พียงพอ ต้องใช้การหมนุเวียน 

:   ขาดแผนและทิศทางการผลิตบคุลากรเพือสนบัสนนุหนว่ยบริการปฐมภมูิ 
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:   ระบบความก้าวหน้า แรงจงูใจ พฒันาบคุลากรไมช่ดั  
:   การพฒันาบคุลากร เน้นแตก่ารอบรมจากผู้ เชียวชาญ ขาดเสริมระบบสร้างการ 
    เรียนรู้จากการทํางาน  
:   ผู้บริหารบางพืนทีขาดทกัษะการจดัการแบบมุง่เน้นผลงาน   และมีทศันคตไิม่ 
    สนบัสนนุการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 
:   องค์กรท้องถิน บางสว่นทีมีงบประมาณน้อย   ไมส่ามารถจ้างบคุลากรที 

    ปฏิบตังิานในหนว่ยบริการปฐมภมูิในพืนทีได้  เนืองจากระเบียบกําหนดเพดาน 

    การใช้งบประมาณ   
:   สายการบริหารและการบงัคบับญัชาของสถานีอนามยัมีสองทางไมเ่ป็น 

    เอกภาพ 

:   องค์ความรู้เพือสนบัสนนุปฐมภมูิ ยงัเป็นลกัษณะการฝากงานจากงานเฉพาะ 

    ทาง 
ด้านนโยบาย/การบริหาร 

:   นโยบายการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีผา่นมา ยงัไมช่ดัเจนและยงัไมน่ิง  
:   แนวคดิการพฒันาระบบปฐมภมูิ และกลไกการบริหารจดัการกลางไมเ่ป็น 

    เอกภาพ  ขาดทิศทางและขาดการบรูณาการแผนจากหนว่ยงานและภาคสว่น 

    ตา่งๆ ทีเกียวข้อง  
:   การบริหารจดัการเป็นแบบรวมศนูย์   ทําให้ขาดความยืดหยุน่  
:   ผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยบริการปฐมภมูิ มีสว่นร่วมในการวางแผนบริการน้อย 
:   ภาระงานเพิมมากขนึ เนืองจากนโยบายสว่นกลาง ผู้วา่ CEO และการประเมิน 

    ตาม KPI 
:  การกระจายหนว่ยบริการตามเขตปกครอง และกระจายบคุลากร ไมส่อดคล้อง 
   กบัการกระจายตวัของประชากร  
:  แนวทางการบริหารจดัการภายใต้ระบบใหม ่  ยงัไมมี่การเตรียมพร้อมและ 

   พฒันาให้เหมาะสม 
:  งบประมาณสนบัสนนุไมเ่พียงพอ และการกระจายงบ ไมส่อดคล้องกบัภารกิจ  
:  หนว่ยบริหารสว่นกลาง ภมูิภาค ยงัไมมี่ระบบจดัการสนบัสนนุหนว่ยปฐมภมูิ 
:  ไมมี่แผนการพฒันาระยะยาวทีชดัเจน 
:  การกําหนดตวัชีวดัผลลพัธ์   ผลผลิต   และกิจกรรมงานไมเ่ชือมโยงกนั   
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:  การสือสาร   ประสานงานระหวา่งหนว่ยภมูิภาค และสว่นกลางไมช่ดั  

ปัจจัยภายนอก  ภาวะคุกคาม (threat)  

:  สงัคมสว่นใหญ่เป็นกระแสบริโภคนิยม และนิยมความเชียวชาญเฉพาะทาง  
:  ประชาชนเข้าใจนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า เฉพาะส่วนการรักษา ไม่
เข้าใจมิตขิองการสร้างความมนัคง การดแูลทีตอ่เนือง  

:  ภาพลกัษณ์หนว่ยบริการทีประชาชนเชือถือยงัเป็นภาพโรงพยาบาลทีมี อปุกรณ์ 

   และเครืองมือมาก 
:  แนวโน้มปัญหาสขุภาพ โรคอบุตัใิหม ่ทําให้หนว่ยบริการต้องปรับตวัในการ 
   พฒันามาก  
:  ประชาชนมีการเคลือนย้ายถินทีอยูส่งู 
: การประชาสัมพันธ์โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากเกินไป ไม่
สอดคล้องกบัระยะการพฒันาบริการ 

:  นโยบายการปฏิรูประบบราชการ ไม่ชดัเจน ยงัไม่มีการเตรียมความพร้อมเพือ
การเปลียนแปลง  

:  การกระจายอํานาจ ยงัไมไ่ด้นําสูก่ารปฏิบตั ิ
:  นโยบาย Medical hub ทีแข่งขนักบัตลาดสขุภาพตา่งประเทศ ดงึบคุลากรออก
นอกระบบการดแูลคนไทย 

สรุปยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพือการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (จากการทํา  
SWOT  Analysis) 

กลยุทธ์เชิงรุก  (SO )      :  ขยายบริการ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีหนว่ยงาน 

                                                   ทีเกียวข้อง 
กลยุทธ์เชิงพัฒนา ( WO )    :  ปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ  

 :  เร่งผลิต พฒันาบคุลากรด้วยวิธีการทีหลากหลาย  
 :  วิจยั พฒันา เพือหาแนวทางการดําเนินงาน  

กลยุทธ์เชิงรับ  ( ST  )        :  หาทางเลือกการบริหารจดัการ  การมีสว่นร่วม 

 :  ศกึษา วิจยั  
กลยุทธ์เชิงพลิกแพลง ( WT )  :  ปรับเสริมด้วยระบบการสง่ตอ่ การเชือมโยงบริการ 
                                                   เพือลดจดุออ่นของระบบบริการปฐมภมูิ  
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ยุทธศาสตร์ระดับองค์การเครือข่าย (Corporate Strategy) 

      ยุทธศาสตร์ท ี1 :  เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภมูิ ให้เข้าถึงชมุชน โดยความ 

                                                           ร่วมมือจากทกุภาคสว่น อยา่งสอดคล้องกบับริบท 

      ยุทธศาสตร์ท ี2 :  ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนนุระบบบริการปฐมภมูิอยา่ง 
                                             มีประสิทธิภาพ 

      ยุทธศาสตร์ท ี3 :  ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรที 

                                             หลากหลายสอดคล้องกบัระบบ บริการสขุภาพปฐมภมูิ  และบริบท 

                                             ของพืนที 

      ยุทธศาสตร์ท ี4 :  สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการ 
                                            ปฐมภมูิ 
      ยุทธศาสตร์ท ี5 : สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 

กรอบแนวคิด  คุณค่า  และทศิทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 จากการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร  ผู้แทน ผู้ประสานจากองค์กรภาคีตา่งๆ ทีเกียวข้องใน
แตล่ะการประชมุทีได้เสนอสถานการณ์ ความคิดเห็น หลกัการ และแนวทางการดําเนินงานพฒันา
ระบบบริการปฐมภูมิในระยะต่อไป  ซึงสรุปเป็นประเด็นแนวคิด หลักการ และคุณค่าทีให้
ความสําคญั  คือ   

 1. มองประโยชน์ทีเกิดขนึกบัประชาชน ชมุชน เป็นสําคญั   
 2. การมีสว่นร่วมของประชาชน ชมุชน และภาคสว่นตา่งๆ   
 3. การให้คณุคา่ตอ่การดแูลสขุภาพแบบเป็นองค์รวม ไมแ่ยกสว่น   
 4. การสร้างให้เกิดคณุคา่ ความภมูิใจ และแรงจงูใจในการทํางานของผู้ปฏิบตังิาน  
 5. การทํางานเป็นทีมสหสาขา  
 6. การบริหารจดัการทีโปร่งใส มีความยืดหยุน่คลอ่งตวั   
 7. การพฒันาให้เป็นองค์กรเรียนรู้ มีการพฒันาอยา่งตอ่เนือง    
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ทศิทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ   มีดงันี 

 1. เร่งสร้างให้เห็นถึงคุณค่า เอกลักษณ์ และการยอมรับต่อระบบบริการปฐมภูมิที
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  บูรณาการศาสตร์และศิลป์เพือการดแูลสุขภาพแบบองค์รวม 
และเป็นศนูย์สขุภาพของชมุชนทีดําเนินการร่วมกบัชมุชน เพือสขุภาพของชมุชน   

 2. เร่งเสริมศกัยภาพ ปรับระบบบริการปฐมภูมิส่วนทีมีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับบริบท 
และสภาพปัญหาของพืนที ไม่ควรเป็นรูปแบบเดียวทวัประเทศ  และขยายบริการปฐมภูมิในส่วนที
เป็นจดุชอ่งวา่งทีประชาชนยงัเข้าไมถ่ึงบริการ  
 3. สร้างการมีส่วนร่วม และระดมความร่วมมือกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ทงัรัฐ เอกชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน และภาคชมุชน ในการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิให้มีคณุภาพ  
 4. กระจายอํานาจการตดัสินใจในการจัดการให้กับหน่วยงานในระดบัภูมิภาค และ
อําเภอเพิมมากขนึ   
 5. พฒันาวิธีบริหารจดัการรูปแบบตา่งๆ ทีหลากหลาย  เพือนํามาแก้ปัญหาความขาด
แคลนบคุลากรในการจดับริการปฐมภมูิ  และการจดัระบบดแูลสขุภาพทีสอดคล้องกบับริบท 

 6. พฒันาให้มีการใช้ข้อมูล สารสนเทศเพือประกอบการจดับริการ  การวางแผน และ
การติดตามประเมินผล เพือทําให้การดําเนินงานสอดคล้องกบัสภาพความต้องการของประชาชน 
และบริบทของพืนที   
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             ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554)18 

ตารางที 1 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจของระบบบริการปฐมภูมิ พันธกิจของคณะกรรมการความ 
                 ร่วมมือเพือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ และเป้าหมายของยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ 
                 บริการ ปฐมภมูิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 18กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์
ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 37-40.  

วิสัยทัศน์  
 ระบบบริการปฐมภมูิเป็นสว่นหนงึของชมุชนทีครอบคลมุ  มีคณุภาพมาตรฐาน สอดคล้อง 
กบัสภาพพืนทีอย่างเหมาะสม   เป็นทียอมรับของประชาชนและสงัคม 
พันธกิจของระบบบริการปฐมภูมิ  
               เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ทําหน้าทีดูแลสุขภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชน  ในการดูแลสุขภาพ  ของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทีสอดคล้องกบัสภาพพืนทีอยา่งเหมาะสม 

พันธกิจของคณะกรรมการความร่วมมือเพือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
      คณะกรรมการอํานวยการ/คณะกรรมการดําเนินงานยุทธศาสตร์ เป็นกลไกหลักทีกําหนด
ทิศทางพัฒนา  ผลักดัน  สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพและ
เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน อย่าง
ครอบคลมุและมีคณุภาพมาตรฐานทีสอดคล้องกบัสภาพพืนทีอยา่งเหมาะสม 

เป้าหมาย  

 ประชาชนมีสขุภาพดี และสามารถดแูลสขุภาพตนเองได้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

ตารางที 2 แสดงยทุธศาสตร์ (Corporate Strategy) และกลยุทธ์หลกั (Business Strategy) ของ 
                  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) 

ยุทธศาสตร์ 
(Corporate Strategy) 

กลยุทธ์หลัก  
 (Business Strategy) 

ยุทธศาสตร์ 1 :          

เพิมศกัยภาพและขยายบริการ
ปฐมภมูิ ให้เข้าถงึชมุชน โดย
ความร่วมมือจากทกุภาคสว่น 
อย่างสอดคล้องกบับริบท 
 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและขีดความสามารถหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(Hardware, Software& People ware) ให้สอดคล้องกบับริบทของพืนทีและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1.2 ขยายบริการปฐมภมูิโดยร่วมมือกบัท้องถิน ชมุชนและเอกชน 

1.3 ขยายและพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิรูปแบบต่างๆ  ในพืนทีเขตหนาแน่น  
เขตทีเป็นช่องวา่งในระบบ GIS และเขตพืนทีทรุกนัดาร  เขตห่างไกล  

1.4 เสริมศกัยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และลดความแออดัในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ โดยพฒันาเครือขา่ย การเชือมตอ่บริการระหว่างโรงพยาบาล กบัหน่วย
บริการปฐมภมูิ  

ยุทธศาสตร์  2  :  

ปรับปรุงการบริหารจดัการ
เพือสนบัสนนุระบบบริการ
ปฐมภมูิอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

2.1 เร่งรัดให้มีกลไกประสาน และบริหารนโยบายในระดบัประเทศ เกียวกบั
การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ   

2.2 ปรับโครงสร้างและกลไกการจดัการทกุระดบัให้สามารถรองรับการ
พฒันาบริการปฐมภมูิได้อย่างมีประสิทธิภาพและสง่เสริมการแบ่ง
อํานาจให้ราชการสว่นภมูิภาคสามารถกําหนดการจดับริการปฐมภมูิได้
มากขนึ โดยสว่นกลางเป็นผู้ กํากบัดแูลเชิงนโยบาย  

2.3 ปรับปรุงการบริหารจดัการระบบงบประมาณให้สอดคล้องกบับริบท 
2.4 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภมูิให้สอดคล้องกบั

บริบทตา่งๆ ของพืนที 

2.5 สนับสนุนการประสานเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพืนทีและ
ระหวา่งพืนทีเพือการช่วยเหลือ และสนบัสนนุการพฒันาระหวา่งกนั 

2.6 พัฒนาการบริหารจัดการการส่งต่อ(ส่งไปและส่งกลบัให้ดูแลต่อเนือง) 

และการประสานบริการ 
2.7    พฒันาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการทีมี
ประสิทธิภาพ  
2.8  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลเพือการตัดสินใจทางการ

บริหารอย่างมีประสิทธิผล  
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ตารางที 2 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ 
(Corporate Strategy) 

กลยุทธ์หลัก  
 (Business Strategy) 

ยุทธศาสตร์  3  :  

ปรับปรุงระบบการผลิต 
พฒันา และระบบบริหาร
จดัการบคุลากรทีหลาก 
หลายสอดคล้องกบัระบบ 
บริการสขุภาพปฐมภมูิ  และ
บริบทของพืนที 

3.1 เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพือให้เกิดการกระจายที
เหมาะสมและเป็นธรรม เสริมสร้างขวญักําลงัใจให้บุคลากรสามารถดํารงอยู่
ได้ในระบบ 

3.2  สนบัสนนุและพฒันาการผลิตบุคลากรทีปฏิบตัิงานในหน่วยบริการปฐม
ภมูิให้เพียงพอด้วยวิธีการทีหลากหลาย และทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม 
3.3  สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนและ
บริหารจดัการ กําลงัคนด้านสขุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของพืนที 
3.4  สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดบัทีเกียวข้องกับระบบ
บริการปฐมภมูิ 

ยุทธศาสตร์  4  :      
สร้างการยอมรับ คณุคา่ 
ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบ
บริการปฐมภมู ิ

4.1  เสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพ และร่วมกันสร้างคณุค่า อุดมการณ์บริการ
ปฐมภมูิ 
4.2  พัฒนาการสือสารสาธารณะทีสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนมีทัศนคติทีดี เข้าใจและยอมรับในคุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์
ระบบบริการปฐมภมูิ 
4.3  ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมมือของเครือข่ายวิชาชีพ ประชาชน  องค์กร
ภาคีตา่งๆ ในการพฒันานโยบาย และระบบสนบัสนนุบริการปฐมภมูิ  
4.4  รณรงค์คา่นิยมในการดแูลสขุภาพและพงึตนเองของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 5 :  

สนบัสนนุการวิจยัและพฒันา
ระบบบริการปฐมภมู ิ

 

5.1  สนับสนุน ประสานเครือข่าย สถาบันวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภมูิ  
5.2  ส่งเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายหน่วยบริการในการ
จดัการความรู้ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของบริการปฐมภมูิ 
5.3  พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ตา่งๆ (รัฐ ชมุชน ท้องถิน  เอกชน) 
5.4  ผสมผสานองค์ความรู้สขุภาพสาขาตา่งๆ ในการจดับริการปฐมภมูิ 
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สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) ของ
กระทรวงสาธารณสขุ เป็นการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ (Results Based management : RBM) 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดงันี 1) ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้
เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท  ได้แก่ พฒันาโครงสร้าง
พืนฐานและขีดความสามารถหน่วยบริการปฐมภูมิ (Hardware, Software, Peopleware)          
ให้สอดคล้องกับบริบทของพืนทีและตอบสนองความต้องการของประชาชน พฒันาระบบบริการ
สขุภาพโดยได้รับร่วมมือจากท้องถิน ชมุชนและเอกชน พฒันาการจดัระบบบริการสขุภาพรูปแบบ
ต่างๆ และเสริมศกัยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยพฒันาเครือข่าย การเชือมต่อบริการระหว่าง
โรงพยาบาลกบัหนว่ยบริการปฐมภูมิ  2) ยทุธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนุน
ระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เร่งรัดให้มีกลไกประสาน และบริหารนโยบาย
เกียวกบัการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ปรับโครงสร้างและกลไกการจดัการทุกระดบัให้สามารถ
รองรับการพัฒนาบริการปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ
งบประมาณให้สอดคล้องกับบริบท พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิให้
สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของพืนที สนบัสนนุการประสานเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพืนที 
และระหวา่งพืนทีเพือการชว่ยเหลือ และสนบัสนนุการพฒันาระหว่างกนัและกนั พฒันาการบริหาร
จัดการการส่งต่อ (ส่งไปและส่งกลับให้ดูแลต่อเนือง) และการประสานบริการ พัฒนาขีด
ความสามารถของระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ และพฒันาระบบการ
ติดตามและประเมินผล เพือการตดัสินใจทางการบริหารอย่างมีประสิทธิผล 3) ยุทธศาสตร์ที 3 
ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบ
บริการสขุภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที ได้แก่ เร่งพฒันาระบบบริหารจดัการบคุลากร เพือให้
เกิดการกระจายทีเหมาะสมและเป็นธรรม เสริมสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากรสามารถดํารงอยู่ได้
ในระบบ สนบัสนุนและพฒันาการผลิตบุคลากรทีปฏิบตัิงานในหน่วยบริการปฐมภูมิให้เพียงพอ
ด้วยวิธีการทีหลากหลายและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินและ
ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนและบริหารจดัการกําลงัคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพืนที และสร้างเสริมขีดความสามารถของบคุลากรทกุระดบัทีเกียวข้องกบัระบบบริการปฐมภูมิ 
4) ยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ได้แก่ 
เสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพ และร่วมกันสร้างคุณค่า อุดมการณ์ปฐมภูมิ พัฒนาการสือสาร
สาธารณะทีสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมีทัศนคติทีดี เข้าใจและยอมรับใน
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คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมมือของเครือข่าย
วิชาชีพ ประชาชน องค์กรภาคีต่างๆ ในการพฒันานโยบาย และระบบสนับสนุนบริการปฐมภูมิ 
และรณรงค์ค่านิยมในการดูแลสุขภาพและพึงตนเองของประชาชน และ5) ยุทธศาสตร์ที 5 
สนบัสนุนการวิจัยและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ได้แก่ สนับสนุน ประสานเครือข่ายสถาบัน
วิชาการในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลักษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ ส่งเสริม
ศกัยภาพของผู้ปฏิบตังิานและเครือขา่ยหนว่ยบริการในการจดัการความรู้ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
บริการปฐมภูมิ พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ         
(รัฐ ชมุชน ท้องถิน เอกชน) และผสมผสานองค์ความรู้สขุภาพสาขาตา่งๆ ในการจดับริการปฐมภมูิ 

ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 การบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลของกระทรวงสาธารณสุขเป็น
กระบวนการปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ จะประกอบด้วยขนัตอนที
สําคญั 4 ขนัตอน คือ 1) การวางแผนกลยทุธ์ขององค์การ ซึงองค์การจะต้องทําการกําหนดทิศทาง
โดยรวมว่าต้องการทีจะทําอะไรอย่างไร ซึงเป็นเรืองของการวางยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์ 
เพือทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทงัภายนอกและภายในองค์การ (SWOT Analysis) และให้
ได้มาซงึเป้าประสงค์สดุท้ายทีต้องการขององค์การหรือวิสยัทศัน์ (Vision) อนัจะนําไปสู่การกําหนด
พนัธกิจ (Mission) วตัถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การดําเนินงาน 
(Strategy) รวมทงัพิจารณาถึงปัจจยัสําคญัแห่งความสําเร็จขององค์การ (Critical Success 

Factors) และสร้างตวับ่งชีวดัผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในด้านตา่งๆ   

2) การกําหนดรายละเอียดของตวับง่ชีวัดผลดําเนินงาน เมือผู้บริหารขององค์การได้ทําการตกลง
ร่วมเกียวกับตวับ่งชีวัดผลการดําเนินงานแล้ว จะเริมดําเนินการสํารวจเพือหาข้อมูลหลักฐาน
เกียวกบัสภาพในปัจจบุนั (Baseline Data) เพือนํามาช่วยในการกําหนดความชดัเจนของตวับง่ชี
ดงักล่าว ทงัในเชิงปริมาณ (Quantity) คณุภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานทีหรือความ
ครอบคลมุ (Place) อนัเป็นเป้าหมายทีต้องการของแตล่ะตวับง่ชี 3) การวดัและการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแตล่ะตวั
บ่งชีตามเงือนไขทีกําหนดไว้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น เพือแสดงความก้าวหน้า
และสมัฤทธิผลของการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีต้องการหรือไม่ อย่างไร นอกจากนีใน
บางกรณีอาจจะจัดให้มีคณะบุคคลเพือทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานเป็นเรืองๆไปก็ได้         

4) การให้รางวลัตอบแทน หลงัจากทีได้พิจารณาผลการดําเนินงานแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีการให้

   ส
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รางวลัตอบแทนตามระดบัของผลงานทีได้ตกลงกันไว้ นอกจากนีอาจจะมีการให้ข้อเสนอแนะหรือ
กําหนดมาตรการบางประการเพือให้มีการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้19  

 กระทรวงสาธารณสขุได้วางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2550 – 2554) ตามแนวทางของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ (Results based 

Management : RBM) ไว้ 5 ยุทธศาสตร์คือ 1) ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการ 
ปฐมภูมิ  ใ ห้ เ ข้า ถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท                    
2) ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ยทุธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากร
ทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที 4) ยุทธศาสตร์ที 4 
สร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ และ5) ยุทธศาสตร์ที 5 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และกําหนดเป้าประสงค์ /ตัวชีวัดในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ดงัตอ่ไปนี20 

ตารางที 3 แสดงยุทธศาสตร์ (Corporate Strategy) เป้าประสงค์ (Goal) และตวัชีวดั (KPI) ของ 
                 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) 

ยุทธศาสตร์ 
(Corporate Strategy) 

เป้าประสงค์ 
 (Goal) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 1 :          

เพิมศกัยภาพและขยาย
บริการปฐมภมูิ ให้เข้าถึง
ชมุชน โดยความร่วมมือ
จากทกุภาคสว่น อยา่ง
สอดคล้องกบับริบท 
 

เป้าประสงค์ที 1 ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการผสมผสานทีมี
คุณภาพได้อย่างสะดวกทัวถึง
ทงัในเขตเมืองและชนบท 

1.  หน่วยบ ริการใ ห้บ ริการ ที มี
คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสขุ  
2. ประชาชนในพืนทีทีรับผิดชอบ
สามารถเ ข้าถึงบริการสุขภาพ
พืนฐานทีมีคณุภาพทีหน่วยบริการ
ร้อยละ 70 ภายในปีงบประมาณ 
2554 

                                                           
 19 Williams S. Richard, Performance Management : Perspectives on Employee 

Performance ( An International Thomson Publishing Company, 1998), 25-27. 

 
20กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ, แผนยทุธศาสตร์

ความร่วมมือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ พ.ศ. 2550-2554, 41-82. 
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ตารางที 3 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ 
(Corporate Strategy) 

เป้าประสงค์ 
 (Goal) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

  3. ประชาชนในพืนทีมีความพึง
พอใจในการรับบริการร้อยละ 80 
ภายในปีงบประมาณ 2554  
4. มีการส่งตอ่ผู้ ป่วยโรคเรือรังและ
ภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสมตาม
แนวทางปฏิบตั ิ 
5.  มีการจัดบ ริการสุขภาพที มี
ความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ 

  ท้องถิน ชุมชนและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. มีการดําเนินการดูแลผู้ ป่วย
เ รื อ รั ง ร่ วมกัน และกา รส่ ง ต่ อ
ระหว่าง โรงพยาบาลใหญ่กับ
หน่วยบริการร้อยละ 30 ภายใน
ปีงบประมาณ 2554 

ยุทธศาสตร์  2  :  

ปรับปรุงการบริหาร
จดัการเพือสนบัสนนุ
ระบบบริการปฐมภมูิ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

เป้าประสงค์ที 2 หน่วยบริการปฐม
ภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้อง
มี ก า รพัฒนา ระบบบ ริหา ร
จัดการทีมีประสิทธิภาพและ
สนบัสนนุการพฒันา 

1 .  น โ ยบาย ร ะดับป ร ะ เ ทศ ที
เกียวกับการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในพืนทีสามารถนําไปสู่
การปฏิบตัไิด้ 

2. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการที
รองรับนโยบายการพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพได้สําเร็จทงัในระดบั
ผลผลิตและระดบัผลลพัธ์  
3. ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบตัิงาน
สามารถนําไปปฏิบัติตามภารกิจ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
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ตารางที 3 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ 
(Corporate Strategy) 

เป้าประสงค์ 
 (Goal) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

  ทีกําหนด  
4. หน่วยบริการได้รับงบประมาณ
ทีเป็นธรรมสอดคล้องกับผลงาน
และต้นทนุการดําเนินงาน  
5. เครือข่ายของหน่วยบริการมี
สภาพคล่องทางการ เ งินตาม
เกณฑ์ทีกําหนด 

  6. ร้อยละ  80 ของบุคลากรใน
หน่วยงานสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์การทํางาน  จากการ
แลกเปลียนมาพัฒนาบริการให้มี
คณุภาพอยา่งมีความสขุ  
7. หนว่ยบริการและเครือขา่ยมีการ
พัฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเพิมขนึ  
8. หนว่ยบริการและเครือขา่ยมีการ
ใช้ระบบข้อมลูร่วมกนัเพือวางแผน 
พฒันาการจดับริการให้มีคณุภาพ
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที
กําหนด  
9. หน่วยบริการและหน่วยบริหาร
สามารถติดตามประเมินผลการ
บริการและการบริหารได้ตามแผน
ทีหนว่ยงานนนัๆ กําหนด 
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ตารางที 3 (ตอ่) 
ยุทธศาสตร์ 

(Corporate Strategy) 
เป้าประสงค์ 

 (Goal) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 3 :          

ปรับปรุงระบบการผลิต 
พฒันา และระบบบริหาร
จดัการบคุลากรที
หลากหลายสอดคล้อง
กบัระบบบริการสขุภาพ
ปฐมภมูิ และบริบทของ
พืนที 

เป้าประสงค์ที 3 หน่วยบริการปฐม
ภูมิมีบุคลากรทีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ 

1. อตัราคงอยู่/อตัราหมนุเวียนของ
บุคลากร ทีปฏิบัติ งานทีหน่วย
บริการมีความเหมาะสมในสภาพ
ปัจจบุนั  
2. หน่วยงานมีการบริหารจัดการ
ให้มีบุคลากรให้บริการได้อย่าง
เพียงพอตอ่กบัภาระงาน  
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถินมี
สว่นสนบัสนนุทนุเพือการผลิตและ 

พัฒนาบุ คล าก ร ส าธ า รณสุ ข
ให้บริการในพืนที  
4. บุคลากรทีได้จากการผลิตและ
พัฒนาสามารถปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพและ
ตอ่เนือง (ไมน้่อยกวา่ 5 ปี)  
5. ร้อยละ  80 ของบุคลากรใน
หน่วยงานสามารถนําความรู้ไป
ประยุก ต์ ใ ช้ ในการจัดบ ริการ
สขุภาพได้อยา่งเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์  4  :  

สร้างการยอมรับ คณุคา่ 
ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์
ระบบบริการปฐมภมูิ 
 

เป้าประสงค์ที 4 คุณค่า ศักดิศรี 
แล ะ เ อกลักษ ณ์ของ ร ะบบ
บริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทังใน
กลุ่มวิชาชีพและประชาชน 

1. เครือข่ายวิชาชีพมีแผนงานเพือ
การพัฒนางานบริการสุขภาพที
สอดคล้องกบัอดุมการณ์  
2. ผู้ ให้บริการในหน่วยงานมีความ
ภาคภูมิใจในคุณค่า ศักดิศรีของ
ระบบบริการสขุภาพ  
3. บคุลากรสาธารณสขุ (ผู้บริหาร     
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ตารางที 3 (ตอ่) 
ยุทธศาสตร์ 

(Corporate Strategy) 
เป้าประสงค์ 

 (Goal) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

  ผู้ ให้บริการ  กลุ่มวิชาชีพอืน ) มี
ทัศนคติทีดี และมีความเข้าใจใน
คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์
ของระบบบริการสขุภาพ  
4. ประชาชนในพืนทีมีความเข้าใจ
และยอมรับคณุคา่และเอกลกัษณ์
ระบบบริการสขุภาพ  
5 .  บุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนมีการใช้ข้อมลูจากแหลง่ 
เรียนรู้เกียวกับบริการสุขภาพทีดี/
นวัต ก ร รมบ ริ ก า ร สุ ข ภ าพ ใน
ลกัษณะตา่งๆ ทีทนัสมยั  
6.  มีน โยบายด้านการจัดสรร
กํ า ลั ง ค น แล ะ ง บป ร ะม าณ ที
สนับ สนุ น ก า รพัฒนาบ ริ ก า ร
สุขภาพ ทีเครือข่ายวิชาชีพและ
ภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันกําหนดและ
นําไปบรูณาการกบัแผนอืนๆ  
7. ประชาชนร้อยละ 70มีค่านิยม
ในการดูแลสุขภาพและพึงตนเอง
ได้ภายในปี 2554 
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ตารางที 3 (ตอ่) 
ยุทธศาสตร์ 

(Corporate Strategy) 
เป้าประสงค์ 

 (Goal) 

ตัวชีวัด 

(KPI) 

ยุทธศาสตร์  5  :  

สนบัสนนุการวิจยัและ
พฒันาระบบบริการ  
ปฐมภมูิ 

เป้าประสงค์ที 5  หน่วยบริการปฐม
ภู มิ ส า ม า ร ถ จั ดบ ริ ก า รบน
ฐานความรู้และเทคโนโลยีที
เหมาะสมตามความต้องการ
ของประชาชนและศักยภาพ
ของพืนที 

1. สถาบันวิชาการมีส่วนร่วมใน
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีทีเป็นเอกลักษณ์ระบบ
บริการสขุภาพของหนว่ยงาน  
2. บุคลากรในหน่วยงานใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยีทีพฒันาขึน
เพือบริการให้แก่ประชาชนอย่างมี
คณุภาพและมีเอกลกัษณ์ทีชดัเจน 
3 .  บุคลากรในหน่วยงานและ
เครือข่ายสามารถใ ช้ความรู้ ที
เฉพาะกับประชาชนในพืนทีเพือ
พฒันาสขุภาพประชาชน  
4. ประชาชนในพืนทีบริการใช้
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ใน
การดแูลสขุภาพในชีวิตประจําวนั 

 

สรุปผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หมายถึง ผลการปฏิบตัิงานตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554)     
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึงประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดงันี 1) เป้าประสงค์ที 1 ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการผสมผสาน ทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทัวถึงทังในเขตเมืองและชนบท 
ตวัชีวัดได้แก่ หน่วยบริการให้บริการทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
ประชาชนในพืนทีทีรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพพืนฐานทีมีคุณภาพทีหน่วยบริการ   
ร้อยละ 70 ภายในปีงบประมาณ 2554 ประชาชนในพืนทีมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 
80 ภายในปีงบประมาณ 2554 มีการส่งต่อผู้ ป่วยโรคเรือรังและภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสมตาม
แนวทางปฏิบตัิ มีการจัดบริการสุขภาพทีมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิน ชุมชนและ
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เอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินการดแูลผู้ ป่วยเรือรังร่วมกันและการส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาลใหญ่กับหน่วยบริการร้อยละ 30 ภายในปีงบประมาณ 2554  2) เป้าประสงค์ที 2 
หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ
และสนบัสนุนการพฒันา ตวัชีวดัได้แก่ นโยบายระดบัประเทศทีเกียวกับการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพในพืนทีสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการทีรองรับนโยบาย          
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้สําเร็จทังในระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ ร้อยละ 80         
ของแผนปฏิบตัิงานสามารถนําไปปฏิบตัิตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด 
หนว่ยบริการได้รับงบประมาณทีเป็นธรรมสอดคล้องกบัผลงานและต้นทนุการดําเนินงาน เครือข่าย
ของหน่วยบริการมีสภาพคล่องทางการเงินตามเกณฑ์ทีกําหนด ร้อยละ 80 ของบุคลากร            
ในหนว่ยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์การทํางาน  จากการแลกเปลียนมาพฒันาบริการ
ให้มีคุณภาพอย่างมีความสุข หน่วยบริการและเครือข่ายมีการพัฒนาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิมขึน หน่วยบริการและเครือข่ายมีการใช้ระบบข้อมูลร่วมกันเพือวางแผน 
พฒันาการจดับริการให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด หน่วยบริการและหน่วย
บริหารสามารถติดตามประเมินผลการบริการและการบริหารได้ตามแผนทีหน่วยงานนนัๆ กําหนด  
3) เป้าประสงค์ที 3 หน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ตวัชีวัดได้แก่ อัตราคงอยู่/อัตราหมุนเวียนของบุคลากรทีปฏิบตัิงานทีหน่วยบริการ     
มีความเหมาะสมในสภาพปัจจุบนั หน่วยงานมีการบริหารจดัการให้มีบุคลากรให้บริการได้อย่าง
เพียงพอต่อกบัภาระงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีส่วนสนบัสนุนทุนเพือการผลิตและพฒันา
บุคลากรสาธารณสุขให้บริการในพืนที บุคลากรทีได้จากการผลิตและพฒันาสามารถปฏิบตัิงาน   
ในหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนือง (ไม่น้อยกว่า 5 ปี) ร้อยละ 80 ของบุคลากร              
ในหน่วยงานสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม           
4) เป้าประสงค์ที 4 คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับ
อย่างกวา้งขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน ตวัชีวดัได้แก่ เครือข่ายวิชาชีพมีแผนงานเพือการ
พฒันางานบริการสขุภาพทีสอดคล้องกบัอดุมการณ์ ผู้ ให้บริการในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจใน
คณุคา่ ศกัดิศรีของระบบบริการสุขภาพ บคุลากรสาธารณสุข (ผู้บริหาร  ผู้ ให้บริการ กลุ่มวิชาชีพ
อืน) มีทศันคติทีดี และมีความเข้าใจในคุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการสุขภาพ 
ประชาชนในพืนทีมีความเข้าใจและยอมรับคณุค่าและเอกลกัษณ์ระบบบริการสุขภาพ บุคลากร
สาธารณสุขและประชาชนมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เกียวกับบริการสุขภาพทีดี /นวัตกรรม
บริการสุขภาพในลักษณะต่างๆ ทีทนัสมยั มีนโยบายด้านการจดัสรรกําลงัคนและงบประมาณที
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สนบัสนนุการพฒันาบริการสขุภาพ ทีเครือข่ายวิชาชีพและภาคีต่างๆ ได้ร่วมกนักําหนดและนําไป
บรูณาการกบัแผนอืนๆ ประชาชนร้อยละ 70มีคา่นิยมในการดแูลสขุภาพและพึงตนเองได้ภายในปี 
2554  และ 5) เป้าประสงค์ที 5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศักยภาพของพืนที ตัวชีวัดได้แก่ 
สถาบนัวิชาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ระบบ
บริการสุขภาพของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทีพฒันาขนึเพือ
บริการให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ทีชัดเจน บุคลากรในหน่วยงานและ
เครือข่ายสามารถใช้ความรู้ทีเฉพาะกับประชาชนในพืนทีเพือพฒันาสขุภาพประชาชน ประชาชน
ในพืนทีบริการใช้ข้อมลูขา่วสารให้เป็นประโยชน์ในการดแูลสขุภาพในชีวิตประจําวนั 

ข้อมูลพืนฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  

แนวคิดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 ความหมาย 

 การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) หมายถึง การบริการสาธารณสขุทีเน้นบริการ
บคุคล ครอบครัว และชมุชน มีความเข้มข้นในเชิงวิทยาการและเทคโนโลยีในระดบัหนึง มุ่งเน้นใน
มิตขิองมนษุย์และสงัคม เป็นบริการแบบผสมผสาน ทงัการสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกนัและควบคมุ
โรค และปัจจัยทีคุกคามสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟืนฟูสมรรถภาพ บริการเป็นองค์รวม 
เชือมโยงใกล้ชิดระหว่างผู้ ให้บริการ สถานบริการ ชมุชนและครอบครัว มีความเชือมโยงกับระบบ
บริการสาธารณสุขระดบัอืนๆ และกับชุมชนเพือส่งต่อความรับผิดชอบ การให้บริการระหว่างกัน
และกนัเป็นอยา่งด2ี1 

 การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) หมายถึง การดแูลสขุภาพทีจําเป็น 
ซึงจัดให้ทกคนสามารถเข้าถึงได้ ในต้นทุนทีประเทศชาติและชุมชนสามารถแบกรับได้ ด้วยวิธีที
ได้ผลดี ถูกหลกัวิทยาศาสตร์ และเป็นทียอมรับของสงัคม มีรากฐานสําคญัในการสร้างความเป็น

                                                           
 

21กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึในพระบรมราชปูถมัภ์, 2553), 18. 
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ธรรมในการให้การดแูลรักษาสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพือนําไปสู่การพึงตนเองได้
มากขนึของชมุชนและสงัคม22 

แนวคิดการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 

 แนวคิดทีสําคญัทีมีเป้าหมายการสร้างระบบสาธารณสุขแบบบูรณาการ (Integrated 

Health Care) ทีมีบริการสขุภาพปฐมภูมิหรือเวชปฏิบตัิครอบครัวเป็นองค์ประกอบหลกั และเน้น
การเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพือการพึงตนเองทางด้านสุขภาพของท้องถิน          
มีลกัษณะเดน่ทีเป็นเอกลกัษณ์ของการดแูลสขุภาพปฐมภมูิ ในประเดน็หลกัๆ ดงันี 

 1. บริการด้านหน้า (Front – Line) คือ การบริการสขุภาพดา่นแรกทีประชาชนเข้าถึงได้
งา่ย ทงัในด้านภมูิศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐกิจ 

 2. การดแูลแบบองค์รวม (Holistic) คือ การดแูลทงัคน ใส่ใจกบัชีวิตและความสขุทกุข์
ของคน มากกวา่ทีจะดแูลแบบแยกชีวิตและแยกปัญหาสขุภาพออกเป็นสว่นๆ เป็นอวยัวะๆ 

 3. การดแูลสขุภาพเชิงรุก (Pro - activeness) คือ การดแูลสขุภาพทีมุ่งการป้องกนัและ
การแก้ปัญหาตงัแตแ่รกเริมมากกว่าทีจะรอให้เกิดโรค ความเจ็บป่วย หรือทกุข์ลกุลามมากขนึแล้ว
ค่อยหาทางแก้ไข โดยเน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการเพิมศกัยภาพ 
การพงึตนเองของประชาชน 

 4. การดูแลอย่างบูรณาการหรือผสมผสาน (Integration) คือ การบูรณาการงาน
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืนฟู มีการผสมผสานระบบการแพทย์ทีหลากหลายในชุมชน           
ทงัการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืนบ้านและทางเลือกสุขภาพแบบตา่งๆ ให้เป็นประโยชน์เกือกูล
ตอ่สขุภาพได้ รวมทงัผสมผสานกระบวนการทํางานร่วมกบัองค์กรและกลไกตา่งๆ ในพืนที 

 5. การดแูลอย่างตอ่เนือง (Continuity) คือ การดแูลทีตอ่เนืองตลอดชีวิตมากกว่าทีจะ
เน้นการรักษาเป็นครังๆ โดยให้ความสําคญักับประสบการณ์เกียวกับสุขภาพตลอดช่วงชีวิตของ
บคุคลทีสง่ผลตอ่ชีวิต สขุภาพ และการดแูลรักษาความเจ็บป่วยของเขา 

                                                           
 22กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552, 18.  
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 6. การดแูลอย่างเชือมโยง (Coordination) คือ การดแูลสขุภาพทีเชือมโยงใน 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที 1 การเชือมโยงหลายมิติ ทงัมิติทางกาย ใจ สงัคม จิตวิญญาณ ทีต้องใส่ใจให้ทกุมิติ
เกือกลูส่งเสริมซึงกันและกันเป็นสุขภาพวะได้อย่างมีดลุยภาพ ส่วนที 2 การเชือมโยงหลายระดบั 

ทงัระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยถือว่าปัญหาทุกระดบัส่งผลถึงกันและการแก้ปัญหาต้อง
ดําเนินการควบคู่ในหลายระดบัพร้อมกนั และ ส่วนที 3 การเชือมโยงระดบับริการ โดยการดแูล
สุขภาพปฐมภูมิช่วยเอืออํานวยและประสานให้การใช้บริการทางการแพทย์ในระดบัอืนๆ เป็นไป
อยา่งสะดวก ราบรืน และได้ผล 

 7. เสมอภาค (Equity) คือ การบริการทีประชาชนไม่เลือกเพศ ชาติ ชนัวรรณะ สามารถ
เข้าถึงและได้รับบริการทีเทา่เทียมกนั 

 8. การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การมองบริการสุขภาพในฐานะทีเป็นโอกาส
สําหรับความร่วมแรงร่วมใจและการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เน้นการสร้างกลไกการทํางานทีเท่าเทียม 
เคารพให้เกียรติ และเห็นคณุคา่ซงึกนัและกนั     

 9. เสริมสร้างพลงั (Empowerment) คือ การเสริมพลงัภาคีทีจะนําไปสู่การพึงตนเอง
ทางด้านสขุภาพและสร้างชมุชนทีมีพลงัอํานาจและความเข้มแข็งมากขนึ ทังการส่งเสริมให้เข้าถึง
ข้อมลูด้านสขุภาพ การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและจดัการด้านสขุภาพ
ในชมุชน การเรียนรู้และพฒันาอยา่งตอ่เนือง และการเพิมประสิทธิภาพของระบบอยา่งยงัยืน23 

 นอกจากนีการบริการปฐมภูมิทีเน้นการเอาใจใส่ความเป็นมนุษย์ และพัฒนา
กระบวนการรักษาตามแนวทางทีเรียกว่า “ไฮทชั” (Hi-touch) ทีเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดและเงือนไข
ของผู้ ป่วย มีรูปแบบบริการทีมี 5 มิติ ได้แก่ การเข้าใจ (เข้าใจสงัคมวัฒนธรรมของชุมชน) ใส่ใจ  
(ใสใ่จกบัความทกุข์ยากและความเป็นมนษุย์ของผู้คน) อุ่นใจ (เจ้าหน้าทีมีวิชาการความรู้ทีถกูต้อง
ในการทํางานและมีระบบการส่งต่อผู้ ป่วยทีดี) ภูมิใจ (เจ้าหน้าทีทีทํางานสุขภาพชุมชนมีความ
ภาคภมูิใจในงานทีตนเองทํา ประชาชนก็มีความภาคภมูิใจทีมีหนว่ยบริการสขุภาพลกัษณะนีอยู่ใน
ชมุชน) และ ใกล้ชิด (ทํางานใกล้ชิดกบัทกุภาคี ทกุภาคสว่นในชมุชน) 

                                                           
 

23กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552,  

19-20. 
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 หลักการสําคัญของงานสาธารณสุขมูลฐาน ได้ยึดหลกัการสําคญั 4 ประการ คือ  
1) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 2) การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม 
(Appropriate Technology) 3) ความร่วมมือระหว่างสาขา (Intersectorial Collaboration)        
4) การปฏิรูประบบบริการสขุภาพเบืองต้น (Basic Health Service Reform)24 

 แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นแนวคิดทีมุ่งเน้นสร้างความเป็นธรรม (Equity) 

ในระบบสขุภาพโดยมีหลกัการพืนฐาน 4 ประการ คือ 1) หลกัความครอบคลมุบริการ (Universal 

Coverage) 2) หลักการจดับริการโดยให้ประชาชนเป็นศนูย์กลาง (People-oriented Service)    
3) หลกันโยบายสาธารณะเพือสุขภาวะ (Healthy Public Policies) และ 4) หลกัภาวการณ์นํา 
(Leadership) (WHO 2008)25 

 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นกระบวนการเพิม
ทกัษะและความสามารถของปัจเจกชนในการควบคมุดแูลและพฒันาสุขภาพของตนเองให้ดีขึน 
รวมถึงเป็นกระบวนการทางสงัคมและการเมืองแบบเบ็ดเสร็จทีมุ่งไปสู่การเปลียนแปลงสภาวะทาง
สังคม สิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพือบรรเทาผลกระทบทีมีต่อสุขภาพของสาธารณชนและ  
ปัจเจกชน โดยมีแนวทางทีสําคญั 5 ประการ คือ 1) การสร้างนโยบายสาธารณะทีเป็นผลดีต่อ
สุขภาพ (Build Health Public Policy) 2) การจดัสภาพแวดล้อมทีเอือต่อสุขภาพ (Create 

Supportive Environment) 3) การเสริมความเข้มแข็งการดําเนินงานสุขภาพโดยชุมชน 
(Strengthen Community Action) 4) การพฒันาทกัษะปัจเจกชนในการจัดการกบัปัญหาสขุภาพ
ของตนเอง (Develop Personal Skill) 5) การปรับระบบบริการสาธารณสุข (Reorient Health 

Service)26 

 

 

 

                                                           
 24กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552, 20. 
 25เรืองเดียวกนั, 20.  

 
26เรืองเดียวกนั, 20. 
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วิวัฒนาการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิสู่นโยบาย รพ.สต. 

 ยุคต้น 

 ในช่วงก่อนสามทศวรรษทีผ่านมา ตังแต่ปี พ .ศ. 2456 ประเทศไทยได้เริมพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานสถานบริการสาธารณสุข โดยมีการจดัตงัและขยาย “โอสถศาลา” (โอสถศาลา 
หรือ โอสถสถาน) ขึนในบางจังหวัดให้เป็นทังสถานทีบําบัดโรคและสํานักงานของแพทย์
สาธารณสขุ ต่อมาตงัแตปี่ พ.ศ. 2475 ได้เปลียนแปลงชือเป็น “สุขศาลาชนั 1” มีแพทย์ไปประจํา 
พัฒนาเป็นสถานีอนามัยชัน 1 ศูนย์การแพทย์และอนามัย โรงพยาบาลประจําจังหวัด และ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ และ “สขุศาลาชนั 2” ไม่มีแพทย์ประจํา พฒันาเป็นสถานีอนามยัชนั 2 
สถานีอนามัยตําบล และมีการจัดตงัสํานักงานผดุงครรภ์ในท้องทีทียังไม่มีสถานีอนามัย ต่อมา   
ยกฐานะเป็นสถานีอนามยั ทําให้สถานีอนามยัขยายจํานวนมากขนึ ตอ่มาได้มีการริเริมบกุเบิกและ
สร้างบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน และ
การแพทย์พืนบ้านและแผนไทย โดยการสร้างสมประสบการณ์การทํางานภายใต้แผนงานควบคมุ
และป้องกันโรคในเขตร้อน ได้แก่ พยาธิปากขอ วัณโรค เป็นต้น และแผนควบคุมโรคมาเลเรียที
อาศยัชมุชนเป็นฐาน มีอาสาสมคัรมาเลเรีย และงานสขุภาพชมุชนในโครงการนําร่องทีสําคญั เช่น 
โครงการสารภี โครงการลําปาง โครงการสะเมิง โครงการโนนไทย เป็นต้น และได้มีการอบรมหมอ
ตําแย นบัว่าเป็นจดุประกายแนวคิดและการขยายผลทีมีวิวฒันาการการพฒันางานอย่างตอ่เนือง
ในระยะตอ่มา27 

 ยุคกลาง 

 ในชว่งสองสามทศวรรษทีผา่นมา ได้เข้าสูก่ารสร้างระบบสวสัดกิารและการคลงัสขุภาพ
ชมุชน ภายหลงัจากการประกาศนโยบายให้การรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมลูคา่แก่คนยากจน ในปี 
พ.ศ. 2518 ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ ปราโมช ภายใต้โครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ มีรายได้น้อย ซึงต่อมาขยายไปสู่การสงเคราะห์แก่กลุ่มทีควรช่วยเหลือเกือกูลอืนๆ 
ควบคูก่บัการสร้างหลกัประกนัสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามความสมคัรใจภายใต้
โครงการบตัรสุขภาพ ทําให้มีการขยายตวัของระบบบริการสุขภาพในชนบททีมีความครอบคลุม

                                                           
 27กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552,  

20-21. 
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ของสถานีอนามยัและโรงพยาบาลอําเภอทวัประเทศ เพือลดความเหลือมลําระหว่างภาคเมืองและ
ชนบท 

 สําหรับการสาธารณสขุมลูฐาน (สสม.) หรือ Primary Health Care (PHC) เป็นแนวคิด
ทีถือกําเนิดอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของประชาคมโลก ภายหลัง  
คําประกาศ Alma Ata ในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) โดยมีเป้าหมายคือ “ประชาชนทุกคนมี
สขุภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543” หรือ “Health for All by the Year 2000” และในปี พ.ศ. 2529 
ได้มีการประกาศ “กฎบตัรออตตาวา” ว่าด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่อันลือชือ 
เป็นจุดเริมต้นในการให้ความสําคญักับการส่งเสริมสุขภาพในมุมมองทีกว้างขวางขึน สู่แนวคิด
สร้างนําซ่อม ซึงประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ริเริมและเป็นผู้ นําในการดําเนินการตาม
แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานอย่างกระตือรือร้น โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของ
แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที 4 พ.ศ. 2520–2525 มีการนําบุคลากรสาธารณสุขเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนในชนบท โดยการกําหนดนโยบายให้แพทย์ทีสําเร็จการศกึษาออกไป
ทํางานในชนบทเป็นการใช้ทนุ และใช้กลยทุธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
สุขภาพและการดูแลการเจ็บป่วยด้วยตนเอง ผ่านผู้ สือข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจําหมูบ้่าน (อสม.) การจดัตงัองค์กรชมุชน สหกรณ์ และกองทนุประเภทตา่งๆ และ
การสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาของ 4 กระทรวงหลัก (มหาดไทย เกษตร ศึกษา และ
สาธารณสุข) ในการพัฒนาความจําเป็นพืนฐานของชีวิต (จปฐ .)  โครงการสมุนไพรเพือ             
การพงึตนเอง โครงการอยธุยา และขยายเป็นโครงการสนบัสนนุการปฏิรูประบบบริการสาธารณสขุ 
(Thai-European Health Care Reform Project) ได้มีแนวคิดการดแูลสขุภาพในระดบัปฐมภูมิ 
การพฒันาเวชปฏิบตัคิรอบครัว พร้อมกบัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการทีสําคญัในการปฏิรูประบบการเงิน
การคลัง การปฏิรูประบบการให้บริการ และการปฏิรูประบบความสัมพันธ์กับชุมชน ซึงได้เป็น
บทเรียนในการพฒันาโครงการทศวรรษแหง่การพฒันาสถานีอนามยั พ.ศ. 2535-2544 เพือพฒันา
สถานีอนามยัให้มีความครอบคลุมและขยายขีดความสามารถเพียงพอทีจะให้บริการสาธารณสุข
ขนัพืนฐานแบบผสมผสานได้ ซึงได้กําหนดให้สถานีอนามยัมี 2 ประเภท คือ สถานีอนามยัทวัไป 
และสถานีอนามัยขนาดใหญ่ (สถานีอนามัย และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯในปัจจุบัน ) 
ตลอดจนเป็นต้นแบบของแนวคิดการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการพัฒนาระบบ    
การดแูลสขุภาพปฐมภูมิในระยะตอ่มา ประกอบกบัการประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2540 ได้มีนโยบายและโครงการสขุภาพดี ต้นทนุตํา (Good Health at Low Cost 

Project) โครงการเมืองไทยสขุภาพดี หรือเมืองไทยแข็งแรง (Health Thailand) ทิศทางการพฒันา
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จงึมุง่ให้ความสําคญักบัการดแูลสขุภาพปฐมภูมิ ทงัการดแูลสขุภาพตนเอง การพึงตนเองทางด้าน
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการจัดบริการสุขภาพทีต้นทุนตํา สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
ทางด้านสุขภาพของภาครัฐและประชาชน และทําให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมาก
ขนึ28 

 ยุคปัจจุบันและอนาคต 

 ช่วงทศวรรษทีผ่านมาทีมีผลกระทบถึงปัจจุบันและอนาคต การก้าวสู่ยุคการสร้าง
หลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ ชินวตัร  
ได้เสนอนโยบายหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้ “โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” การออก 
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. 2545 และการก่อตงัสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้เน้นให้มีการสร้างระบบบริการปฐมภูมิ และให้ระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเป็น
บริการดา่นหน้าของยทุธศาสตร์การสร้างระบบสขุภาพ การขยายแนวคิดบริการสขุภาพดีต้นทนุตํา
ของรัฐ และการให้แพทย์ทํางานเวชปฏิบตัิครอบครัว (Family Medicine หรือ Family Practice)  

ในหนว่ยบริการสขุภาพปฐมภูมิเพือเพิมประสิทธิภาพในการให้บริการรักษาพยาบาล และได้มีการ
เปลียนแปลงระบบการเงินการคลังสาธารณสุข โดยการจัดสรรงบประมาณตามหัวประชากรที
หน่วยบริการรับผิดชอบ ทําให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทวัถึงและเป็นธรรมมากขึน 
ด้วยการใช้มาตรการทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบบริการปฐมภูมิซึงเป็นหน่วยบริการ
ทีอยู่ใกล้บ้านและทํางานร่วมกับชุมชน โดยจัดให้มีหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ 
(Contracting Unit for Primary Care – CUP) ต้องจดัการและรับผิดชอบให้มีหน่วยบริการปฐม
ภมูิ หรือศนูย์สขุภาพชมุชน (Primary Care Unit  - PCU) ศนูย์แพทย์ชมุชน (Community Medical 

Unit – CMU) คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นบริการสขุภาพเชิงรับและเชิงรุกทีใกล้บ้านใกล้ใจ ทําให้
แนวโน้มการมาใช้บริการระดบัปฐมภมูิสงูมากขนึมาโดยตลอด29 

 ต่อมาได้มีการออก พ.ร.บ.กําหนดแผนและขนัตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ทีกําหนดอํานาจและหน้าทีให้เทศบาล เมืองพทัยา และ อบต .   

                                                           
 28กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552,  

21-22. 

 29เรืองเดียวกนั, 22. 
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ในการจัดระบบการบ ริการสาธารณะด้านสาธารณสุข  การอนามัยครอบค รัว  และ                     
การรักษาพยาบาล และให้ อบจ. จัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    
ซึงในปี พ.ศ. 2550-2551 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย จํานวน 28 แห่ง    
ให้ อปท. 24 แห่งไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2544 มีการจดัตงัสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ มีกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพจากงบประมาณส่วนหนึงของภาษีสรุาและยาสบู
ในการขบัเคลือนการทํางานด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างกว้างขวาง มี พ .ร.บ.สุขภาพแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2550 และจัดตงัสํานักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ ทําให้เกิดบริบทการเมืองใหม่ของ   
การกระจายอํานาจ กลไกและกระบวนการทํางานใหม่ๆ ทงัการสร้างจิตสํานึกเรืองสุขภาพและ 
การสร้างจิตวิญญาณของความเป็นพลเมือง มีการเปิดพืนทีการมีส่วนร่วมพฒันานโยบายสขุภาพ 
เช่น กระบวนการสมชัชาสุขภาพ การคุ้มครองสิทธิสุขภาพทีเกิดจากผลกระทบของนโยบายหรือ
การทํางานของรัฐ การมีส่วนร่วมทีมีความหมายกว้างขวางมากขึนกว่าเดิม โดยเฉพาะการเติบโต
ขององค์กรภาคประชาสงัคมและองค์กรชมุชนทีหลากหลาย กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วม
ทงัในระดบัท้องถิน ประเทศ ภูมิภาค และระดบัโลกทีมีผลกระทบตอ่สขุภาพ ชีวิตชมุชนและสงัคม
โดยรวม และได้มีการหยิบยกเรืองบริการปฐมภูมิมาให้ความสําคัญมากขึน โดยมีเป้าหมาย         
ทีกําหนดในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ข้อ 44 ว่า “ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 
ได้รับการยอมรับ มีศกัดิศรี ได้รับความไว้วางใจและเป็นทีพึงหลกัจากประชาชน และเชือมโยงกับ
ระบบบริการสาธารณสขุระดบัอืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทงัเป็นระบบบริการทีมุ่งสนบัสนนุให้
ชุมชนและท้องถินให้มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและพึงตนเองด้านสุขภาพมาก
ยิงขึน” ตลอดจนได้นําไปเป็นประเด็นในแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัที 10 พ.ศ. 2550-2554  
มีเป้าหมายหลักในการสร้างระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการปฐมภูมิทีเข้มแข็ง ภายใต้
แนวคิดหลกัระบบสขุภาพพอเพียงและสขุภาพดีเป็นผลมาจากสงัคมดี (All for Health) พร้อมทงั
ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ .ศ. 2550-2554           
มีเป้าหมายให้ประชาชนสขุภาพดีและสามารถดแูลสขุภาพตนเองได้ และแผนยทุธศาสตร์ทศวรรษ
กําลงัคนด้านสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550-2559 มีเป้าหมายกําลงัคนด้านสขุภาพทีมีความเพียงพอ
ทังปริมาณและคุณภาพ มีการกระจายตัวทีเป็นธรรม และสามารถทํางานอย่างมีความสุข 
ตลอดจนเป็นประเด็นสาธารณะเพือพิจารณาหาฉันทามติร่วมกันในการประชุมสมัชชาสุขภาพ 
แหง่ชาตคิรังที 2 พ.ศ. 2552 มต ิ3 การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิเพือการเข้าถึงบริการสขุภาพทีมี 
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คณุภาพของประชาชน30 

 การสร้างนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิในพืนทีได้ริเริมขึนตงัแต่ปี พ .ศ. 2545 ของ
โรงพยาบาลหล่มสัก และสาธารณสุขอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาสถานี
อนามยัให้เป็นโรงพยาบาลตําบลทีมีศกัยภาพในการดแูลสุขภาพและสามารถสร้างศรัทธาความ
ไว้วางใจให้กบัประชาชนได้มากกว่า ลดความแออดัของผู้ ป่วยทีมาโรงพยาบาล ลดคา่ใช้จ่ายและ
ภาระการเดินทางของภาคประชาชน ทีเน้นการสร้างความร่วมมือของไตรภาคีระดบัอําเภอ องค์กร
ของรัฐ อบต. และประชาคมประชาชน และระดมทนุทางสงัคมและชมุชนจดัตงักองทนุโรงพยาบาล
ตําบลขึน ซึงต่อมาได้ใช้เป็นต้นแบบและขยายผลไปยังจังหวัดอืนๆ และพัฒนาเป็นนโยบาย
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในปัจจบุนั31 

 อยา่งไรก็ตามกระบวนการการพฒันาการสาธารณสขุไทย ความหมายของสาธารณสขุ
มูลฐาน (สสม.) ได้ถูกลดทอนและตีความจํากัดเหลือเพียงบางรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยเฉพาะการมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) สาธารณสุขมูลฐานทีถือว่าเป็น 
การขับเคลือนการพัฒนาสุขภาพทีปฏิวัติแนวคิดในการนิยามความหมายของสุขภาพและ        
การเปลียนแปลงระบบการจดัการและการให้บริการสขุภาพครังสําคญัของโลก ซึงได้กลบัมาอยู่ใน
ความสนใจอีกครัง เมือถกูประกาศจากองค์การอนามยัโลกว่า “สาธารณสขุมลูฐาน : วนันีสําคญั
กว่าทีเคยเป็นมาก่อน” (Primary Health Care : Now more than ever) (WHO 2008) เป็นหนทาง
เพิมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ เพิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ใช้ทศันะ
แบบองค์รวมในการมองสุขภาพและต้องถูกจดัการด้วยกระบวนการทีจัดการกับสังคมทงัสงัคม 
ทงันีความคิดริเริมสร้างสรรค์ใหม่ๆ และพัฒนาการต่างๆ ในปัจจุบนัและทีจะตามมาในอนาคต
นบัวา่กําลงัเป็นสิงท้าทายทิศทางการพฒันาระบบสขุภาพไทย32 

 

                                                           
 30กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552,  

22-23. 

 31เรืองเดียวกนั, 23. 

 32เรืองเดียวกนั, 23. 
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สรุปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล หรือ รพ.สต. หมายถึง สถานีอนามยัทียกระดบัขึน
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Unit : PCU) รูปแบบหนึง ทีมีภารกิจหน้าทีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการปฐมภมูิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) ของกระทรวงสาธารณสขุ ทีมุ่งเน้นการบริการ
สาธารณสุขผสมผสานเชิ ง รุก  ใน ด้านการส่ ง เส ริมสุขภาพ  การควบคุม ป้องกั น โ รค                      
การรักษาพยาบาล การฟืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ทงัในระดบับคุคล ครอบครัว 
ชมุชนและสงัคม และให้บริการอย่างตอ่เนือง สามารถให้คําปรึกษาและส่งตอ่ผู้ ป่วยได้ตลอดเวลา 
มีความเชือมโยงและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการบริการสุขภาพของประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิน 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 จากการค้นคว้าและศกึษางานวิจยัตา่งๆ พบวา่ มีนกัวิชาการหลายๆ ท่านได้ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยในเรืองทีเกียวกับการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ทีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ 
ดงัตอ่ไปนี 

งานวิจัยภายในประเทศ 

 สุภาพร รอดถนอม ได้ศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวการณ์เป็นผู้ นําการ
เปลียนแปลงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผล
องค์การตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลขององค์การ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 (r = .691)33 

                                                           
 33สภุาพร รอดถนอม, ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวการณ์เป็นผู้ นําการเปลียนแปลงและ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ อํานวยการวิทยาลยัพยาบาล กบัประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้
ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ (กรุงเทพฯ : วิทยาลยัพยาบาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), ง. 
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 สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ได้ดําเนินการวิจยั
เชิงประเมินผลนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของ
ปีงบประมาณ 2552 ซงึพอจะสรุปผลการศกึษาทีสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี34 

 1) การสือสารและสร้างความเข้าใจตอ่นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลยงัไม่
ชดัเจน ไมน่ิง และทําให้เกิดความคาดหวงัเกินจริง ทงัจากการประชมุชีแจงนโยบายจากส่วนกลาง 
การชีแจงในระดบัพืนที และการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือโทรทศัน์ โดยผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน และ
ผู้ สนับสนุนภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่มีความเข้าใจต่อนโยบายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลตามกรอบแนวนโยบายทีกําหนดไว้ แตใ่นส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (อปท.) ยงัขาดการรับรู้ ไม่มีการประชุมชีแจง และไม่มีหนงัสือแจ้งอย่างเป็นทางการ 
สําหรับภาคประชาชนและประชาสงัคมก็ยงัมีการรับรู้น้อย เข้าใจผิด และมีความคาดหวงัมากว่า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จะต้องเป็นโรงพยาบาลลูกหรือเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชน 
นอกจากนี ผู้บริหารและผู้ สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยังเห็นว่านโยบายยังไม่
ชดัเจนทงัในหลกัการ รูปแบบ แนวทางปฏิบตัิ กรอบมาตรฐานทางด้านกําลงัคน เครืองมืออปุกรณ์
และโครงสร้างพืนฐาน ขอบเขตบริการ บทบาทการสนับสนุนของหน่วยงานทีเกียวข้อง เกณฑ์         
การประเมินผลและไม่มีกฎหมายรองรับ รวมทงัโครงการสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็งทีทําอย่างเร่งรีบ ไม่มีฐานข้อมูล ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม เกียวกับการกําหนดกรอบ
ครุภัณฑ์ทีเน้นทางด้านการรักษาพยาบาล การสนบัสนนุงบดําเนินการของสํานกังานหลกัประกัน
สขุภาพแหง่ชาตก็ิยงัไมช่ดัเจนเชน่กนั 

 2) มีความสบัสนและไม่มนัใจของผู้บริหาร ผู้สนับสนุนและผู้ปฏิบตัิงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลต่อความไม่ชัดเจน ไม่บูรณาการ และไม่ยังยืนของนโยบายในการกําหนด
เป้าหมาย ขนาด ระดบัการพฒันา และการสนบัสนนุทีไม่ใช่แบบเดียวกันทงัหมด เพราะข้อจํากัด
และศกัยภาพความพร้อมของทรัพยากรแตล่ะพืนทีไมเ่หมือนกนั ทําให้เป็นภาระมากเกินไปสําหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทียังไม่พร้อม ไม่สามารถพึงตนเองได้ และยังไม่มีระบบ
สนับสนุนทีดี จึงยังคงมีการดําเนินการเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์จัดกลุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลทีใช้ตวัแปร 5 ตวั (ประชากร กําลงัคน รายรับ เงินบํารุงคงเหลือ 
                                                           
 

34กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, รายงานการประเมินผล
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 2552,  

56-59. 
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และการมีเครืองมืออุปกรณ์) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่      
คิดเป็นร้อยละ 81.0, 18.7 และ 0.3 ตามลําดบั ซึงมีความแตกตา่งกนัมากเมือใช้ตวัแปรประชากร
เพียงอย่างเดียว ประชากรน้อยกว่า 3,000 คน 3,000-7,000 คน และมากกว่า 7,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.9, 55.4 และ 37.7 ตามลําดบั 

 3) ยังไม่มีความแน่นอน ความหลากหลาย และความเข้มแข็งของการขับเคลือน
นโยบายทีแตกตา่งกนัเกียวกบั 1) โครงสร้างองค์กรและกลไกรองรับการบริหารจดัการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลทียงัไม่ได้ดําเนินการ ยงัใช้องค์กรเดิม และทีมีการดําเนินการ ร้อยละ 65.8   
ก็ยงัมีความแตกตา่งกนั ยงัขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการกําหนดหน่วยงาน
และผู้ รับผิดชอบก็ยงัไมช่ดัเจน 2) การเปลียนป้ายชือเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลทงัแบบ
ถาวร แบบชวัคราว และทียงัใช้สถานีอนามยั ศนูย์สขุภาพชมุชน ศนูย์แพทย์ชุมชน เดิม เนืองจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลยงัไม่มีกฎหมายรองรับทีถกูต้อง รวมทงัการกําหนดกรอบอตัรา
กําลงัคน ตําแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล และคณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่ง  
ทียงัไมช่ดัเจนอยา่งเป็นทางการ 3) การใช้คูมื่อการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล
ยงัมีน้อย โดยส่วนใหญ่ใช้คูมื่อและแนวทางการปฏิบตัิของพืนที เนืองจากยงัมีความไม่ชดัเจนของ
ขอบเขตบริการ รวมทังการจัดระบบสนับสนุนระดับหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ 
(Contracting Unit for Primary Care – CUP) ระดบัอําเภอและจงัหวดั 

 4) มีปัญหาทีสําคญัและความต้องการสนับสนุนในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลทงัทางด้านกําลงัคน เครืองมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพืนฐาน และสถานการณ์การเงิน
การคลงัทียงัไม่คอ่ยดีและไม่สามารถพึงตนเองได้ จากข้อค้นพบทีสําคญัของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ปี 2552 คือ 4.1) กําลังคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลส่วนใหญ่มีความ
พร้อมด้านกําลงัคนคอ่นข้างสงูเมือเปรียบเทียบกบัสถานีอนามยัโดยทวัไป กล่าวคือมีบคุลากรสาย
วิชาชีพทีปฏิบตังิานประจํา เฉลีย 4.98 คน หรือร้อยละ 70.7 ทีมีแพทย์ พยาบาลและวิชาชีพอืนไม่
น้อยกว่า 4 คน แต่มีบุคลากรสายวิชาชีพต่อประชากรเท่ากับ 1 : 1,369 (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หนว่ยบริการปฐมภูมิ 1 : 1,250) และมี รพ.สต. เพียงร้อยละ 5.5 ทียงัไม่มีพยาบาลเวชปฏิบตัิและ
พยาบาลวิชาชีพ และมีพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1 :4,464 (ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วย
บริการปฐมภูมิ 1 : 5,000) ในขณะทีจากการสํารวจและฐานข้อมูลตําแหน่งข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําและชัวคราวทีปฏิบตัิงานของสถานีอนามัยทัวประเทศ ในปี 2551-2552 ยังไม่มี
พยาบาลในอัตราค่อนข้างสูง ร้อยละ 41.4-46.8 และมีบุคลากรสายวิชาชีพเฉลียเพียง 3.09 คน 
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เท่านัน นอกจากนีบุคลากรสายวิชาชีพทีมีความจําเป็นในปัจจุบันและอนาคตทังทางด้าน         
ทนัตสาธารณสขุ กายภาพบําบดั และแพทย์แผนไทยก็ยงัมีจํากดัทงัในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบล และสถานีอนามยัทวัไป แต่ก็ยงัมีความเห็นต่อความพร้อมในระดบัน้อย-น้อยทีสุด ร้อยละ 
50.3 ทีมีปัญหาทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีความต้องการการสนับสนุนเป็นอันดับ 1   
ร้อยละ 32.4 4.2) เครืองมืออปุกรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลส่วนใหญ่ยังไม่มีเครืองมือ
อุปกรณ์ทีจําเป็นพืนฐานทีสําคัญ ได้แก่ ชุดคอมพิวเตอร์พร้อม Video Conference และ          
จานดาวเทียม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพือรองรับระบบการให้คําปรึกษาทางไกล รถกระบะและ
รถพยาบาลรับส่งผู้ ป่วย ถงัออกซิเจน ชุดอุปกรณ์กู้ ชีพ เพือเพิมประสิทธิภาพของระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  ระบบส่งต่อและการจัดบริการเ ชิงรุกเป็นทีม  สําหรับชุดยูนิตทําฟัน  ชุดอุปกรณ์
กายภาพบําบดั การแพทย์แผนไทย เครืองพ่นยา เพือขยายโอกาสและความครอบคลุมของการ
เข้าถึงบริการ อย่างไรก็ตามการมีเครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพือการรักษาราคาแพง เช่น  
อัลตราซาวด์ เอกซเรย์ เครืองตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ ยูนิตทําฟัน เครืองตรวจสารเคมีในเลือด 
เครืองดดูเสมหะ เป็นต้น   ต้องคํานงึถึงความพร้อมของกําลงัคน และมีการประเมินความเหมาะสม
และความคุ้มคา่ในการใช้ประโยชน์ โดยมุง่เน้นในการสนบัสนนุการสง่เสริมสขุภาพและการป้องกนั
โรคเป็นสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิงเครืองมืออุปกรณ์สนบัสนุนการทํางานเชิงรุกในชุมชนของทีม
สุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทียังมีไม่เพียงพอ เช่น รถ Mobile 

Clinic รถจักรยานยนต์ เครืองมือเจาะเลือด เครืองวัดความดัน เครืองชังนําหนัก กระเป๋า          
ปฐมพยาบาลเบอืงต้น เครืองพน่หมอกควนั อปุกรณ์ดแูลคนพิการในชมุชนและทีบ้าน อปุกรณ์ออก
กําลังกาย อุปกรณ์ตรวจสารปนเปือนและสารพิษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 4.3) โครงสร้างพืนฐาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีความต้องการขยายอาคารสถานทีและบริการภูมิสถาปัตย์ 
และสาธารณูปโภค ทีต้องใช้เงินค่อนข้างสูง และในบางแห่งไม่มีกําลังเงินเพียงพอและต้องการ        
การสนบัสนนุ 4.4) การเงิน การคลงั สถานการณ์การเงินการคลงัของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบลระหวา่งปี 2550-2552 มีแนวโน้มรายรับเงินบํารุงและเงินบํารุงคงเหลือในภาพรวมดีขนึ แตก็่
ยงัมีบางส่วนถึงร้อยละ 50 ก็ยังมีสถานการณ์รายรับเงินบํารุงและเงินบํารุงคงเหลือทีไม่แน่นอน 
และมีความแตกต่างกันมาก และยังมีความต้องการการสนับสนุนอยู่ สําหรับนโยบายและ
มาตรการการช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทีมีสถานการณ์การเงิน ไม่ค่อยดี          
ในระยะแรกจากโรงพยาบาลทีเป็นแม่ข่าย (CUP) ในส่วนแหล่งเงินสนับสนุนจากแห่งอืน เช่น   
งบอุดหนนุปกติขององค์ปกครองส่วนท้องถิน งบจากกองทนุหลกัประกันสุขภาพของ อปท . มีการ
ขยายตวัครอบคลุมได้มากขนึ แต่ในบางพืนทียงัมีข้อจํากัดด้วยเงือนไขความสมัพนัธ์ระดบับคุคล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 

การให้ความสําคญั การจดัทําแผนโครงการ และติดขดัด้วยกฎระเบียบปฏิบตัิและการถือปฏิบตัิที
ไมเ่หมือนกนัในการสนบัสนนุหนว่ยงานสาธารณสขุ บทบาททางด้านสาธารณสขุในทกุด้าน  

 5) ผลการดําเนินงานทีสําคัญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ได้แก่ มีการ
จดับริการนอกเวลาราชการ ร้อยละ 93.4 แตมี่การจดับริการนอกเวลาราชการ 24 ช.ม.เพียงร้อยละ 
18.2 การจัดบริการให้คําปรึกษาแก่ประชาชน 24 ช.ม. ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 และมีการใช้
โทรศพัท์และมีการใช้ Call Center ร้อยละ 3.9 สําหรับระบบให้คําปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล
ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผ่านทาง Web Cam มีร้อยละ 
28.6 ในส่วนทีได้มีการวางระบบแล้วใช้ได้จริงในบางพืนที และการใช้งานก็ยงัมีข้อจํากัดทงัจาก
ปัญหาผู้ให้และผู้ รับคําปรึกษาทียงัไม่พร้อม และระบบการสือสารทีติดขดั รพ.สต.ทีมีการจดัระบบ
ส่งต่อผู้ ป่วยกรณีฉุกเฉินและผู้ ป่วยทัวไปมีความพร้อมของเครืองมืออุปกรณ์มีเพียงร้อยละ 59.4 
และยงัไม่มีรถกระบะ รถพยาบาลและอุปกรณ์ดงักล่าวข้างต้น และมีการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทีมี
คณุภาพมาตรฐานเดียวกบัโรงพยาบาลแมข่า่ยทกุรายการเพียงร้อยละ 11.8 เทา่นนั 

 6) การจดับริการสขุภาพในบางพืนทียงัไม่เห็นมีความแตกตา่งมากนกั มีข้อจํากัดและ
ไม่ชดัเจนในการจดับริการเชิงรุก การเชือมโยงบริการ และระบบสนบัสนนุ ในการจดับริการเชิงรุก
รายบุคคล รายกลุ่ม และทีมสุขภาพทีเป็นพีเลียงและปฏิบตัิงานร่วมกันในการทํา Home Visit, 

Home Health care, Home Ward ทงัทางด้านกําลงัคน งบประมาณดําเนินงาน คา่ตอบแทน 
เครืองมืออุปกรณ์และยานพาหนะ ตลอดจนการเชือมโยงบริการและระบบสนับสนุนระหว่าง
โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
(อสม.) และภาคเครือขา่ยทีเกียวข้องนนั ถึงแม้ว่าได้มีการถ่ายโอนภารกิจบริการและการสนบัสนนุ
จากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล อสม . อปท. ดําเนินการแทน เช่น 
การสํารวจข้อมูลประชากรและชุมชน การจัดทําแฟ้มครอบครัว (Family Folder) แฟ้มชุมชน 
(Community Folder) ระบบการให้คําปรึกษา และระบบส่งต่อผู้ ป่วย การดูแลแม่และเด็ก         
การควบคมุป้องกนัโรค การดแูลผู้ ป่วยเรือรัง ผู้สูงอาย ุผู้พิการ เป็นต้น แตก็่ยงัทําได้จํากดัเป็นการ
ทํางานเป็นครังคราว ยงัไม่มนัใจในคณุภาพ การใช้ประโยชน์และผลทีเกิดขึนต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง 

 7) มีรูปแบบการพัฒนาทีดี เป็นจุดเด่นเกียวกับการบริหารจัดการระดบัเขต จังหวัด 
อําเภอ ในลกัษณะโซนเครือข่าย และ Node กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพในรูปแบบต่างๆ  อาทิเช่น  การร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมทํา                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

 

ร่วมรับผิดชอบและร่วมเป็นเจ้าของ ทงัการจดัทําประชาคม การระดมทนุ การบริหารจดัการกองทนุ 
สหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ อสม. การจัดทําข้อตกลง แผนงานโครงการพัฒนา การแก้ไขปัญหา
กําลงัคนร่วมกบั อปท. และชมุชน และการสร้างความเข้มแข็งของ อสม. อาสาสมคัรและเครือข่าย
แกนนําสุขภาพชุมชนในรูปของทีมสหวิชาเชิงรุก ทีมคุณภาพเยียมบ้าน แกนนํา 5 เสือปฐมภูมิ    
อสม. เชียวชาญเฉพาะสาขา พยาบาลอุ่นรักษ์ หมอใหญ่ในบ้าน พยาบาลทัวไปและพยาบาล
เฉพาะทางภาคประชาชน แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว อาสาสมัครผู้ สูงอายุ สําหรับการ
จดับริการได้มีการจดัทําคูมื่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเพิมรายการยาและใช้คลงัยาเดียวกัน 
ระบบ Center Supply มีการปรับบทบาท ระบบบริการ และการจดับริการสขุภาพเชิงรุก โดยมีการ
จดัทํา Family Folder, House Profile, Community Folder และการเชือมโยงข้อมูล การจดั
กลุม่เป้าหมายในการเยียมบ้าน ดแูลสขุภาพในชมุชนและทีบ้าน มีทีมสขุภาพ จดัตงัศนูย์เยียมบ้าน
ครบวงจร ศนูย์เรียนรู้แพทย์แผนไทย 

 8) ประชาชนมีปัญหาทางด้านสขุภาพทีสําคญั 3 อนัดบัแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียน
เลือด โรคเกียวกับระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม และโรคระบบหายใจ ประชาชน
ร้อยละ 67.4 มีความพึงพอใจเมือเจ็บป่วยเมือไปใช้บริการ แต่มีความคาดหวังทีสําคญัว่าจะมี
กําลงัคนเพิมขนึ มีแพทย์ประจํา มีเครืองมืออปุกรณ์ บริการทีจําเป็นเพิมขนึ บริการ 24 ช.ม. บริการ
มีคณุภาพและเข้าถึงได้ง่าย มีรถรับสง่ผู้ ป่วยถึงบ้าน และจดับริการเชิงรุกในชมุชนทีเพิมมากขนึ 

 9) ปัจจัยแห่งความสําเร็จของนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    
ทีสําคญั ได้แก่ ความชดัเจนของนโยบาย การบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ    
4 M (Man Money Material Management) การสือสารสร้างความเข้าใจและการสนบัสนนุอย่าง
ตอ่เนืองยงัยืนในทกุระดบั มีกฎหมายรองรับและกรอบมาตรฐานทีชดัเจน ผู้บริหารและทีมสขุภาพ
ทีแข็งแรง  ระบบบริการทีเชือมโยงและมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร  การมีส่วนร่วม            
ความร่วมมือและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทีสามารถพึงตนเองได้และ
จดัการด้านสุขภาพได้ ทําให้ประชาชนมาใช้บริการทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและดแูล
สขุภาพตนเองได้ 
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 สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยและสรุปรายงานการติดตามประเมินผลนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) ของหนว่ยงานตา่งๆ พอสรุปได้ดงันี35 

 1. สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ โดยกองทนุเพือพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
ได้ให้ข้อเสนอการดําเนินงานตามนโยบายรพ.สต. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมือ
วันที 1 กรกฎาคม 2552 ไว้ว่า 1) การปรับปรุงระเบียบทีเกียวข้อง ด้านโครงสร้างองค์กรและ
บคุลากรด้านการเงิน 2) การประเมินเพือยกระดบัรพ.สต. (เกณฑ์ประเมินทีชดัเจนและครอบคลุม
ทังทางด้านโครงสร้างบุคลากร ด้านระบบบริการ และด้านบริหารจัดการ ) 3) การสนับสนุน
งบประมาณจาก สปสช. ในการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง (แห่งละ 10 ล้านบาท) และ
เขตชนบท (แห่งละ 1 ล้านบาท) รวมทงัหมด 200 แห่ง และ4) การสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ
บริหารรพ.สต. อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบจากทงัสามภาคส่วน คือ ภาคผู้ ให้บริการ   
ภาคผู้ รับบริการ และภาคประชาชน 

 2. สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ได้ทําการสํารวจข้อมูลการรับรู้
สถานการณ์นโยบายและแนวทางการพฒันา จากผู้ปฏิบตัิงานในพืนที พบว่า 1) การรับรู้มาตรการ
สําคญั มีกลุม่ทีทราบและมีความชดัเจนในแนวทางพฒันาร้อยละ 48.60 และทราบแตไ่ม่ชดัเจนใน
แนวทางปฏิบตัร้ิอยละ 40.80 2) คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของรพ.สต. ประกอบไปด้วย การเป็นจดุ
แรกทีประชาชนเข้าถึง ผู้มารับบริการควรจะได้พบบุคลากรคนเดิมต่อเนือง ควรเป็นจุดบริการที
สามารถดแูลแบบองค์รวม ทํางานเชิงรุกในชมุชน และสามารถตอบสนองปัญหาในพืนที ควรมีการ
เพิมบทบาทให้มากขนึกว่าสถานีอนามยัทวัไป ร้อยละ 78.00 3) การประเมินศกัยภาพและความ
ต้องการการสนบัสนนุเพือพฒันา ได้แก่ ความมนัใจในการปฏิบตัิงานตามลกัษณะงานในภาพรวม 
ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีสัดส่วนความมันใจในระดบัมากร้อยละ 50.80 และค่อนข้างมากร้อยละ 
43.20 ความมนัใจในการดแูลกลุ่มประชากรเฉพาะในภาพรวม มีความมนัใจในระดบัมากร้อยละ 
49.40 และคอ่นข้างมากร้อยละ 44.10 ความมนัใจในด้านองค์ความรู้และทกัษะการบริหารจดัการ 
มีความมนัใจคอ่นข้างมากร้อยละ 52.50 คอ่นข้างน้อยร้อยละ 25.30 และมนัใจระดบัมากร้อยละ 
20.00  
                                                           
 

35มหาวิทยาลยัมหิดล, สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน, สํานกังานวิจยัและพฒันาระบบ
สขุภาพชุมชน, รายงานการติดตามประเมินผลนโยบายการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 14-25. 
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 3. จตุภูมิ นีละศรี ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของคนในตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม พบว่า 
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อรพ.สต. ตําบลหนองงูเหลือม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนใน
ชุมชน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องมากทีสุดร้อยละ 95.8 จุดเด่นของโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลคือ ความเป็นกนัเองระหว่างเจ้าหน้าทีผู้ ให้บริการและประชาชน ร้อยละ 95.5 และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลสามารถให้การรักษาทีซบัซ้อนได้เหมือนโรงพยาบาลในอําเภอ
หรือจังหวัด มีผู้ ตอบถูกน้อยทีสุดร้อยละ 45.0 สําหรับระดับความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อ    
รพ.สต. ตําบลหนองงูเหลือม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณารายด้านเรียงลําดบัจากมากไปหา
น้อยคือ ด้านสิงอํานวยความสะดวก ด้านกิจกรรมสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ และ
ด้านการเข้าถึงบริการ 

 สรุะชยั ชผูกา ได้ทําการวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ ทศันคติ ความพึงพอใจ 
และพฤติกรรมการใช้บริการ ณ  สถานีอนามัยของประชาชนในพืนที 20 อําเภอ36 พบว่า            
การดําเนินงานของสถานีอนามยัทีเน้นการปรับเปลียนไปในทิศทางเชิงรุกมากยิงขึน และมีภาระ
งานด้านการบริหารจัดการเพิมขึน ส่งผลให้การดําเนินงานด้านการให้บริการ ณ หน่วยบริการ  
ปฐมภมูิเป็นไปอยา่งจํากดั ขณะทีประชาชนมาใช้บริการตรวจรักษาเพิมมากขนึ อนัเป็นผลจากการ
รับรู้เกียวกับสถานีอนามัยเพิมมากขึน และประชาชนเลือกใช้ตามสิทธิในระบบประกันสุขภาพ  
ถ้วนหน้าเพิมมากขึน ส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติ ความพึงพอใจทีลดลง ยกเว้นในบางพืนทีที
สถานีอนามัยได้พยายามปรับกลยุทธ์ในการแสวงหาความร่วมมือและการสนบัสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเพือลดภาระงาน และปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ 
พฤติกรรม และแนวโน้มการใช้สถานีอนามยัในพืนทีการให้บริการในพืนที 5 จงัหวดั ทีค้นพบจาก
สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ทีมีอิทธิพลตงัแต่ 2 ด้านขึนไป ได้แก่ การรับรู้
ขา่วสารของสถานีอนามยัจากเจ้าหน้าทีสถานีอนามยั และจากอาสาสมคัรสาธารณสขุทีมีอิทธิพล
ตอ่ความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการรับรู้บริการเกียวกับสถานีอนามยั และระดบัทศันคติทีมีต่อ
บริการของสถานีอนามัย ขณะทีปัจจัยทางด้านการให้ความสนับสนุนเสริมสร้างศกัยภาพจาก

                                                           
 

36สรุะชยั ชผูกา, “ปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ ทศันคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
การใช้บริการ ณ สถานีอนามยัของประชาชนในพืนที 20 อําเภอ,” วารสารระบบบริการปฐมภูมิ
และเวชศาสตร์ครอบครัว 1, 3 (กรกฎาคม-ตลุาคม 2552) : 16-17. 
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ภายนอกอย่างต่อเนือง มีส่วนสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัการรับรู้และทศันคติเกียวกับบริการของ
สถานีอนามยั ส่วนปัจจยัด้านความเป็นพืนทีนอกเขตเทศบาล เป็นปัจจยัเชิงลบต่อระดบัการรับรู้
บริการของสถานีอนามัย แต่เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อความพึงพอใจในบริการและพฤติกรรม          
การตดัสินใจเลือกไปใช้บริการทีสถานีอนามยัเมือเจ็บป่วย ยิงไปกว่านนัปัจจยัด้านความสะดวก
ใกล้บ้านของสถานีอนามัยเป็นปัจจัยเชิงบวกทังต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการเมือ
เจ็บป่วย และแนวโน้มการไปใช้บริการสถานีอนามยัในครังตอ่ไปด้วย และจากข้อค้นพบดงักล่าว 
ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานทีเกียวข้องทังในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงโรงพยาบาลเครือข่ายควรมีมาตรการเร่งแบ่งเบาภาระการ
ดําเนินงานของสถานีอนามัยทงัในด้านการให้การสนบัสนุนโดยตรง อาทิ การสนบัสนุนจํานวน
บคุลากร และอปุกรณ์ตา่งๆ ทีจําเป็นโดยเร็ว และในด้านการกําหนดนโยบายพึงต้องกําหนดลําดบั
ความสําคัญหรือกําหนดสัดส่วนการดําเนินงานเชิงรุก และเชิงรับในพืนทีอย่างเหมาะสมกับ
ศกัยภาพของสถานีอนามยั มิฉะนนัแล้วจะทําให้สถานการณ์ของการดําเนินงานของสถานีอนามยั
เข้าสูภ่าวะวิกฤติ พร้อมกบัต้องให้การสนบัสนนุในการพฒันาขีดความสามารถในการสือสารให้กบั
เจ้าหน้าทีสถานีอนามัยในมิติต่างๆ เพือสร้างการรับรู้เกียวกับการบริการของสถานีอนามัยทีมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบเพิมมากขึน เพราะการรับรู้เป็นพืนฐานสําคัญต่อทัศนคติ ความ        
พงึพอใจ และพฤตกิรรมการเลือกใช้บริการของประชาชน  

 ประกาย จิโรจน์กุล และจุรีรัตน์ กิจสมพร ได้ทําการวิจัยเรือง รายงานการทบทวน
สถานการณ์งานวิจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ37               
ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบ และองค์ความรู้ทีเป็นปัจจุบันเกียวกับสถานการณ์งานวิจัยด้าน
สมรรถนะของบคุลากรสาธารณสขุในหนว่ยบริการปฐมภมูิ โดยแบง่ตามงานวิจยัเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ กลุ่มที 1) การศึกษาเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาธารณสุข พบว่า   
ตวัแปรทีเป็นปัจจัยภายในของบุคคล มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิงานหรือ
ความพึงพอใจการปฏิบตัิงานของบุคลากร กลุ่มที 2) การศึกษาเกียวกับลักษณะงาน/บทบาท/
สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทในการดูแล
สุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน รองลงมาคือ การวางแผน การบริหารจัดการสุขภาพ        

                                                           
 

37ประกาย จิโรจน์กลุ และจรีุรัตน์ กิจสมพร, รายงานการทบทวนสถานการณ์งานวิจยั
ด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสขุในหน่วยบริการปฐมภูมิ (กรุงเทพฯ : วิทยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี กรุงเทพ, 2551), บทคดัยอ่. 
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ส่วนบทบาททียงัทําน้อยและควรพฒันาคือ การทํางานร่วมกับเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ และ
การทําวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยร่วมกับชุมชน กลุ่มที 3) การพัฒนาบุคลากร/ความต้องการ        
การพฒันา พบวา่ บคุลากรสาธารณสขุมีความต้องการการสนบัสนนุทงัทางด้านการบริหาร บริการ 
และวิชาการ และพบว่า เจ้าหน้าทีทุกตําแหน่งได้รับการอบรม ยกเว้นทนัตาภิบาล และกลุ่มที 4) 
คณุภาพของบริการ/รูปแบบการให้บริการ/การประเมินผลการให้บริการ พบว่า กระบวนการพฒันา
คณุภาพบริการ โดยให้เจ้าหน้าทีมีสว่นร่วมในการ Identify ปัญหาของพืนทีของตนเอง และร่วมกนั
หาแนวทางแก้ไขปัญหา และเจ้าหน้าทีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นพีเลียงสนับสนุน   
เป็นวิธีการทีประสบความสําเร็จได้ดี 

 สําหรับการวิจยัเรือง แรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น (อดิเรก     
ศรีสถิตย์, 2550) พบวา่ ปัจจยัทีสามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบตังิานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการ
บริหารจดัการของหน่วยหวัหน้าศนูย์สุขภาพชุมชน จงัหวดัขอนแก่น ได้แก่ ปัจจยัคําจุนด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการทํางานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงว่า ปัจจัย
ภายใน คือความรับผิดชอบ และความสําเร็จของการงาน ก็ยงัมีผลตอ่การปฏิบตัิงานของหวัหน้า
ศนูย์สขุภาพชมุชนเชน่กนั38 

 ไพศาล วรสถิตย์ (2548) ได้ศกึษายทุธศาสตร์การพฒันาสถานีอนามยัเป็นศนูย์สขุภาพ
ชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การวิเคราะห์
สถานการณ์ศกึษาหาความต้องการการมารับบริการของประชาชน และพฒันาสถานีอนามยัตาม
ยุทธศาสตร์ และผลการศึกษาความต้องการ พบว่า ระยะที 1 สามารถกําหนดรูปแบบสําหรับ    
การพัฒนาสถานีอนามัยเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนโดยใช้ยุทธศาสตร์  3 ยุทธศาสตร์  คือ                   
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 2) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชน 3) ยุทธศาสตร์การพฒันา
คณุภาพบริการตามมาตรฐาน โดยกลไกทีก่อให้เกิดความสําเร็จในการพฒันา คือ กลไกการพฒันา
สถานีอนามัยตนเองของเจ้าหน้าทีสถานีอนามยัภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และกลไกการ
สนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน ทังในเรืองเทคนิคบริการ      
การบริหารจดัการโดยเฉพาะด้านการเงิน ระยะที 2 รูปแบบทีนําไปทดลองใช้ในสถานีอนามยั 2 
แห่ง และก่อให้เกิดการเปลียนแปลงคือ 1) การเปลียนแปลงด้านความคิดและการทํางานของ
                                                           
 38ประกาย จิโรจน์กลุ และจรีุรัตน์ กิจสมพร, รายงานการทบทวนสถานการณ์งานวิจยั
ด้านสมรรถนะของบคุลากรสาธารณสขุในหนว่ยบริการปฐมภมูิ, 8. 
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เจ้าหน้าที ผู้ นําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 2) การบริการและกิจกรรม
สขุภาพในชมุชน ประสบความสําเร็จในระดบัหนึง โดยสามารถยกระดบัมาตรฐานการดําเนินการ
ตามแนวทางของคูมื่อประเมินรับรองคณุภาพมาตรฐานศนูย์สขุภาพชมุชน39 

 ความต้องการสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาธารณสุขทีปฏิบตัิงานในศนูย์
สุขภาพชุมชนจังหวัดชลบุรี (จรัสศรี แตงฉิม, 2546) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสาธารณสุข
ต้องการการสนบัสนนุด้านการบริหาร บริการ และวิชาการอยู่ในระดบัมาก และไม่มีความแตกตา่ง
ของความต้องการตามประสบการณ์การปฏิบตังิาน40 

 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (วิลาวัลย์ เสนารัตน์ และประยงค์        
ลิมตระกูล, 2545) จากการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพระดบั  
ปฐมภมูิ ข้อมลูจากผู้ให้บริการเห็นวา่ การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การจดับริการปฐมภูมิ 
สถานทีให้คําปรึกษาควรจัดเป็นสัดส่วน พัฒนาทักษะด้านการรักษาเบืองต้นและการพยาบาล
อนามยัชุมชน และเทคนิคการให้คําปรึกษา การสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทีถึงบทบาทของ
เจ้าหน้าทีในการให้การบริการทงัเชิงรุกและเชิงรับ ไม่มีการจดัทําแผนปฏิบตัิงานประจําปี ต้องการ
ให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถินเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการบริการสุขภาพ
ระดบัปฐมภมู ิข้อมลูทีได้จากผู้ รับบริการพบวา่ ต้องให้มีจํานวนบคุลากรเพิมมากขนึ41 

งานวิจัยต่างประเทศ  

 Ross กล่าวว่า แม้ว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนจะดีขนึเมือเทียบกับ
อดีต อย่างไรก็ตามการเข้าถึงบริการสาธารณสุขยังมีปัญหาในบางกลุ่มทีด้อยโอกาส เช่น ชาว
ชนบท ผู้ ด้อยโอกาส ดงันนัจําเป็นจะต้องมีบคุลากรสาธารณสขุทีเป็น “หมอใหม่” เข้ามาช่วยเสริม
ในการให้บริการกลุ่มนี42 อีกทงัปัญหาการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทยงัคงเป็นปัญหาทีรุนแรงของ

                                                           
 39ประกาย จิโรจน์กลุ และจรีุรัตน์ กิจสมพร, รายงานการทบทวนสถานการณ์งานวิจยั
ด้านสมรรถนะของบคุลากรสาธารณสขุในหน่วยบริการปฐมภมู,ิ 14. 

 40เรืองเดียวกนั, 16. 

 41เรืองเดียวกนั, 18. 

 42FM Ross, Current policy perspectives, skill mix and the nurse practitioner 

role in practice: Key issue in District Nursing (Community and District Nursing 

Association, 1995), 35. 
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ประเทศกําลงัพฒันาหลายประเทศ และปัญหานีก็ยงัดํารงอยู่ในประเทศพฒันาแล้ว43 ตามที Shi 

ได้กล่าวอ้างถึงปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในเขตชนบทและกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส ทียงัดํารงอยู่และ
คาดว่ายังคงเป็นปัญหาในอนาคตอันใกล้ ดังนัน การทีพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือผู้ ช่วยแพทย์       
เป็นผู้ ให้บริการการรักษาในระดบัปฐมภูมิ น่าจะเป็นกลวิธีทีเหมาะสมในการแก้ปัญหาดงักล่าว 44 
และในประเทศทีกําลงัพฒันาทีมีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชืองช้า และประชาชน
สว่นใหญ่ของประเทศอาศยัอยูใ่นชนบท การทีจดัสรรแพทย์ไปปฏิบตัิงานทีหน่วยบริการปฐมภูมิใน
ชนบทอาจจะไมส่ามารถเป็นจริงได้ในทางปฏิบตัิ ดงันนั ควรจะมีการจดัสรรพยาบาลเวชปฏิบตัิไป
ปฏิบัติงานในการเป็นผู้ ให้บริการระดับปฐมภูมิน่าจะเป็นทางเลือกทีเป็นไปได้มากกว่า มีผล
การศึกษาถึงประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ และพบว่าพยาบาลเวชปฏิบัติ
สามารถให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยกลุ่มด้อยโอกาสอย่างหลากหลาย ได้แก่ กลุ่มชาวชนบท 
กลุม่นกัโทษในคกุ สถานดแูลเดก็และผู้สงูอาย ุและการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์45 

 World Bank กลา่ววา่ การใช้บคุลากรทีไม่ใช่แพทย์ (non-physician) ให้บริการนนัเป็น
วิธีการให้บริการทีมีประสิทธิภาพเพราะบคุลากรประเภทนีมีต้นทนุการผลิตและการจ้างงานตํากว่า
แพทย์มาก ข้อมลูการศกึษาจากประเทศเมียนมาร์ ปากีสถาน และศรีลงักา พบว่า คา่ใช้จ่ายในการ
ผลิตแพทย์ 1 คนนนั สามารถผลิตพยาบาลได้ถึง 2.5-3 คน ข้อมูลการศึกษาจากประเทศไทย 
พบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตแพทย์ 1 คน สูงเทียบเท่ากับการผลิตพยาบาลจํานวน 11 คน ดงันนั 
สรุปว่า การเพิมและขยายพืนทีการนําพยาบาลเวชปฏิบตัิไปปฏิบตัิงานในฐานะผู้ ให้บริการระดบั
ปฐมภมูิ นา่จะมีอิทธิพลทีสําคญัทีจะลดการจ้างงานของบคุลากรแพทย์ทีคา่ใช้จ่ายแพงกว่ามากทงั
ในด้านการผลิตและการพฒันา ซึงวิธีการนีน่าจะเป็นกลวิธีทีมีประสิทธิภาพ และจากการทบทวน
งานวิจยัอย่างหลากหลายเกียวกับประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลเวชปฏิบตัิและรายงาน

                                                           
 43WHO, Balance and Relevance in Human Resources for Health for HFA/2000 

(Report and Documentation of the Technical Discussions, Forty-fifth Session of the WHO 

Regional Committee for South-East Asis, Kathmandu, 7-13 September 1992), 142. 

 44L. Samuels Shi, Ricketts T. ME and TR Konrad, “A rural-urban Comparative 

Study of Nonphysician providers in community and migrant health centres”, Public 

Health Report 109, 6 (1994) : 809-815. 

 45S. Jordan, Health and Social Care 2 (n.p., 1993), 173-185.  
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วา่ การใช้พยาบาลเวชปฏิบตัปิฏิบตังิานในการให้บริการนนั ทําให้การบริการของระบบสาธารณสขุ
ของสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพ (cost – effectiveness)46 

 การศกึษาทีเมือง Burlington ประเทศแคนาดา ซึงพยาบาลเวชปฏิบตัิได้ปฏิบตัิงานใน
ฐานะผู้ ให้บริการระดบัปฐมภูมิโดยปฏิบตัิงานร่วมกับแพทย์ พบว่า จํานวนผู้ ใช้บริการในหน่วย
บริการระดบัปฐมภูมิลดลงอย่างชดัเจน การลดลงของการใช้บริการเช่นนีส่งผลให้คา่ใช้จ่ายในการ
นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในภาพรวมของชมุชนลดลง 31% กล่าวคือ หากประเทศแคนาดา
ได้นําพยาบาลเวชปฏิบตัมิาใช้ครอบคลมุทวัประเทศ นา่จะสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาผู้ ป่วย
ลงได้ถึง 10%-15% และสามารถลดคา่ใช้จา่ยของการให้บริการระดบัปฐมภมูิลง 16%-24%47 

 Ross ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ ใช้บริการสาธารณสขุ มีแนวโน้มเรียกร้องการพฒันาในด้าน
คณุภาพบริการมากขนึ ดงันนั ในการพิจารณาลดต้นทนุในการให้บริการสาธารณสขุลง โดยใช้แนว
ทางการนําพยาบาลเวชปฏิบตัมิาปฏิบตัหิน้าทีทดแทนแพทย์นนั ควรจะต้องมีการคํานึงถึงคณุภาพ
การให้บริการด้วย การทีจะต้องทําให้เกิดสมดุลระหว่างคุณภาพการให้บริการและต้นทุนการ
ให้บริการนัน จึงมีความจําเป็นทีจะต้องเลือกแสวงหาทางเลือกในการผสมผสานกําลังคนที
เหมาะสม เพือใช้ศักยภาพกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการในราคาต้นทนุทีสมเหตสุมผล48 

 การศึกษาของ Stark และคณะ สรุปว่า หนึงในสีของงานของพยาบาล (practice 

nurses) เป็นงานทีได้รับการกระจายมาจากแพทย์ และคณะผู้ศึกษาได้ให้ความเห็นว่า พยาบาล
เหล่านีควรจะได้รับการฝึกอบรมเพิมเติมทีเหมาะสม เพือทีพยาบาลจะได้ปฏิบตัิงานเหล่านนัได้
อยา่งมีประสิทธิผล และผลการศกึษาจากประเทศอตุสาหกรรมนีมีความสอดคล้องกบัสิงทีปรากฏ
ในประเทศกําลังพัฒนา ซึงพบว่า พยาบาล ผดุงครรภ์อนามัย บุคลากรสาธารณสุขระดับต้น       
ได้ปฏิบตัหิน้าทีในฐานะพยาบาลเวชปฏิบตั ิโดยให้บริการในด้านการตรวจรักษาครบวงจรในสถาน

                                                           
 46World Bank, World Development Report 1993: Investing in Health (London : 

Oxford University Press, 1993), 42-45. 

 47WO Spitzer and others, Nurse practitioner in primary care 3 (The Southern 

Ontario randomized trial : Canadian Medical Association, 1973), 1005-1016. 

 48FM Ross, Current policy perspectives, skill mix and the nurse practitioner 

role in practice: Key issue in District Nursing, 80. 
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บริการระดบัปฐมภูมิในชนบททีไม่มีแพทย์ อย่างไรก็ตามบุคลากรเหล่านีไม่ได้รับการฝึกอบรมที
เหมาะสมในการปฏิบตังิานด้านการตรวจและให้การรักษา พยาบาลสว่นใหญ่ได้รับการฝึกอบรมให้
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล ให้บริการการพยาบาลแก่ผู้ ป่วย และทํางานร่วมกับแพทย์ แต่ไม่ได้รับ
การฝึกปฏิบตัิด้านการตรวจรักษาผู้ ป่วยอย่างเต็มที49 และในประเทศกําลงัพัฒนา พยาบาลและ
บุคลากรทีไม่ใช่แพทย์ได้ให้บริการในการตรวจรักษาทีสถานระดบัปฐมภูมิในเขตชนบท ซึงขาด
แคลนแพทย์อย่างรุนแรง โดยส่วนใหญ่แล้วกล่าวได้ว่า บุคลากรผู้ ให้บริการระดบัปฐมภูมิในเขต
ชนบทคือ บคุลากรทีไมใ่ช้แพทย์ และทียิงไปกวา่นนัคือ การปฏิบตัิงานให้บริการรักษาของบคุลากร
ทีไม่ใช่แพทย์เหล่านีแตกต่างจากพยาบาลเวชปฏิบตัิในประเทศอุตสาหกรรม กล่าวคือ พยาบาล
และบคุลากรสาธารณสขุจะให้บริการอยา่งโดดเดียว โดยไมมี่แพทย์คอยให้คําปรึกษา 

 Irwig และคณะ ได้ทําการวิจยัพบวา่ ในประเทศกําลงัพฒันานนั พยาบาลและบคุลากร
ทีไม่ใช่แพทย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคลากรสาธารณสุขทีเป็นจกัรกลทีสําคญัในการให้บริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ เนืองจากพยาบาลเหล่านันสามารถให้บริการพืนฐานทีจําเป็นต่อ
ประชาชนได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและฟืนฟูสภาพ          
การควบคุมโรค และการดแูลผู้ ป่วยอย่างต่อเนือง ซึงบุคลากรเหล่านีได้ให้บริการผสมผสานแก่
ผู้ ป่วยในชนบทเป็นระยะเวลานานมาแล้ว และได้เริมให้บริการก่อนทีแนวคิดในการนําพยาบาล  
เวชปฏิบตัิมาปฏิบตัิงานในประเทศอุตสาหกรรมจะเกิดขึน ถึงแม้ว่าบุคลากรเหล่านนัจะไม่ได้รับ
การฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบตัแิละไมไ่ด้เรียกพยาบาลเวชปฏิบตัิ ซึงการให้บคุลากรทีไม่ใช่แพทย์
ปฏิบตัิงานเป็นผู้ ให้การรักษาอย่างผสมผสานนีพบในประเทศกําลังพัฒนาในกลุ่มประเทศทีมี
รายได้ประชากรระดบักลาง (middle-income) ซึงประเทศเหล่านีมีสภาพคล้ายคลึงกันในด้าน
ต่างๆ เช่น ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตชนบท และมีอัตราการขยายตวัของเศรษฐกิจใน
ระดบักลาง ตามหลักฐานการวิจัยทีปรากฏกลุ่มประเทศทีมีรายได้ปานกลางและมีแนวโน้มให้
บุคลากรทีไม่ใช่แพทย์ปฏิบัติงานทีหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ได้แก่ จาไมก้า แอฟริกาใต้         
บอตสวานา และประเทศไทย อย่างไรก็ตามในประเทศกําลังพัฒนากลุ่มรายได้ตําก็พบว่ามี

                                                           
 49Nair R. Stark et al., “Nurse Practitioners in developing Countries: Some 
Ethical Considerations”, Nursing Ethics 6, 4 (1999) : 273-277. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

แนวโน้มการนําพยาบาลและบคุลากรทีไม่ใช่แพทย์ไปปฏิบตัิหน้าทีให้บริการในหน่วยบริการระดบั
ปฐมภมูิ เชน่กนั ได้แก่ ซิมบบัเว ปาปัวนิวกีนี50 

สรุป 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
สาธารณสขุดา่นหน้าทีอยูใ่กล้ชิดกบัประชาชนในพืนทีมากทีสดุ และเป็นหน่วยงาน ทียกระดบัจาก
สถานีอนามัยขึนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) รูปแบบหนึง โดยมีขอบเขตการปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข ทีสําคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่              
1) ยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิ ให้เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือจากทกุ
ภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท  2) ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนุน
ระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ยทุธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และ
ระบบบริหารจดัการบุคลากรทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบท
ของพืนที 4) ยทุธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ 
และ5) ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และสําหรับผลสมัฤทธิ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ได้เลือกใช้เกณฑ์การวัดประสิทธิผล หรือการวัดผลการ
ปฏิบตัิงานตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พ.ศ. 2550-
2554) ของกระทรวงสาธารณสุข 5 ประการ คือ 1) เป้าประสงค์ที 1 ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อย่างสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท 2) เป้าประสงค์ที 2 
หนว่ยบริการปฐมภมูิและหนว่ยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการพัฒนา 3) เป้าประสงค์ที 3 หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 4) เป้าประสงค์ที 4 คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของ
ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน และ  
5) เป้าประสงค์ที 5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีที
เหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที 

                                                           
 50LM Irwig et al., “Clinical competence of paediatric primary health catre 
nurses in Soweto”, South African Medical Jounal, 19, 67(1985) : 92-95. 
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บทท ี3 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจยัครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือทราบ 1) ระดบัการปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2) ระดับผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และ3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และการวิจัยเป็นการวิจัย         
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 333 แห่ง ผู้ ให้ข้อมูล 
(Respondent) แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 คน 
และพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขหรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน        
รวมจํานวนทังสิน 666 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกียวกับยุทธศาสตร์        
การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสขุ และผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2550 – 2554) ดังนัน เพือให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยจึงกําหนดกระบวนการวิจัยเป็น 2 ขันตอน คือ ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั ซงึมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 

ขันตอนการดาํเนินการวิจัย 

 เพือให้การดําเนินการวิจยัเป็นไปอย่างมีระบบ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ 
ผู้วิจยัจงึกําหนดรายละเอียดและวิธีการศกึษาออกเป็น 3 ขนัตอน ดงัตอ่ไปนี 

 ขันตอนที 1 การจัดเตรียมโครงการวิ จัย  เป็นการศึกษาความเป็นมาและ
ความสําคญัของปัญหา สภาพปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง โดยศึกษาจาก
เอกสาร ตํารา รายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์ทีเกียวข้องกบัตวัแปรทีศึกษา  และจดัทําโครงร่าง
งานวิจัย เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอโครงร่างงานวิจัยต่อ    
ภาควิชาการบริหารการศกึษา เพือนําเสนอบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบและอนมุตัิ 
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 ขันตอนที 2 การดําเนินการวิจัย เป็นขนัตอนทีผู้ วิจยัสร้างเครืองมือ ทดสอบ และ
ปรับปรุงเครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษา และนํา
เครืองมือทีสร้างไปให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพือหาความตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) และนําไปทดลองเก็บข้อมูลจากประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพือหาความเชือมัน 
(Reliability) ปรับปรุงเครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมลูอีกครัง และจึงนําไปเก็บข้อมลูจากประชากร
ตัวอย่างทีกําหนดไว้ และนําข้อมูลทีได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ทําการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

 ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขนัตอนจดัทําร่างรายงานการวิจยั เสนอ
ตอ่อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถกูต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขตามทีอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้
คําแนะนําและข้อเสนอแนะ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลัย เพือขอ
อนมุตัจิบการศกึษาตามหลกัสตูร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพือให้การดําเนินการวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจัย ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร         
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ ให้ข้อมูล ตัวแปร เครืองมือทีใช้ในการวิจัย การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย     
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิตทีิใช้ในการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทีมีแผนแบบ       
การวิจยัในลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างเดียว ศกึษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The One Shot, 

Non Experimental Case Study) ซงึเขียนเป็นแผนผงั (Diagram) ได้ดงันี 
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       O    

       

 

    R   X 

 

   R หมายถึง ตวัอยา่งทีได้จากกการสุม่ 

   X หมายถึง ตวัแปรทีศกึษา 

   O หมายถึง ข้อมลูทีได้รับจากการศกึษา 

 แผนภมูิที 3 แผนแบบการวิจยั 

ประชากร 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวง
สาธารณสุข ทีได้รับการยกระดับจากสถานีอนามัยขึนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล       
ในปีงบประมาณ 2552-2553 จํานวน 2,000 แหง่1  

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ผู้ วิจัยได้กําหนดการประมาณขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)2 ได้ตวัอย่างประชากรจํานวน 333 แห่ง 
ผู้วิจยัจงึใช้วิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเลขสุม่3 

                                                           
 

1กระทรวงสาธารณสขุ, สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, คูมื่อบริหารจดัการโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7. 

 2Taro Yamane, Statistics : An Introductory Analysis (New York : Harper & Row, 

Publishing, 1967), 886. อ้างถึงใน นพดล เจนอกัษร และศิริชยั ชินะตงักรู, วิธีวิจยัทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 32.1. 

 3เรืองเดียวกนั, 281. 
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ผู้ให้ข้อมูล  

 ผู้ ให้ข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแห่งละ 2 คน  ประกอบด้วย             
1) ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  1 คน 2) พยาบาลวิชาชีพหรือนกัวิชาการ
สาธารณสขุหรือเจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชน 1 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมลูทงัสนิ 666 คน 

ตัวแปร 

 ตวัแปรทีใช้ในการวิจัยครังนี ประกอบด้วยตัวแปรพืนฐาน และตวัแปรทีศึกษา ซึงมี
รายละเอียดดงันี 

 1. ตวัแปรพืนฐาน เป็นตวัแปรทีเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส อายรุาชการ ตําแหน่งในการทํางาน ระดบัศกึษาสงูสดุ ภูมิภาคทีปฏิบตัิงาน 
รายได้ต่อเดือน รูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบล และจํานวนบคุลากรในหนว่ยงาน 

 2. ตวัแปรทีศกึษา ประกอบด้วยตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ดงันี 

  2.1 ตวัแปรต้น เป็นตวัแปรทีเกียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ
ของกระทรวงสาธารณสขุ (Xtot) ประกอบด้วย 5 ตวัแปรยอ่ย ดงันี 

   2.1.1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความ
ร่วมมือจากทกุภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท (X1) หมายถึง การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและ
ขีดความสามารถหน่วยบริการปฐมภูมิ (Hardware, Software, Peopleware) ให้สอดคล้องกับ
บริบทของพืนทีและตอบสนองความต้องการของประชาชน พฒันาระบบบริการสขุภาพโดยได้รับ
ความร่วมมือจากท้องถิน ชุมชนและเอกชน พฒันาการจดัระบบบริการสขุภาพรูปแบบตา่งๆ และ
เสริมศกัยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยพฒันาเครือข่าย การเชือมตอ่บริการระหว่างโรงพยาบาล
กบัหนว่ยบริการปฐมภมูิ 

   2.1.2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนนุระบบบริการปฐมภูมิอย่าง
มีประสิทธิภาพ (X2) หมายถึง การเร่งรัดให้มีกลไกประสาน และบริหารนโยบายเกียวกบัการพฒันา
ระบบบริการปฐมภูมิ ปรับโครงสร้างและกลไกการจดัการทุกระดบัให้สามารถรองรับการพฒันา
บริการปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารจดัการระบบงบประมาณให้สอดคล้อง
กับบริบท พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของ
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พืนที สนับสนุนการประสานเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพืนที และระหว่างพืนทีเพือการ
ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการพฒันาระหว่างกนัและกัน พฒันาการบริหารจดัการการส่งต่อ (ส่งไป
และส่งกลับให้ดูแลต่อเนือง ) และการประสานบริการ พัฒนาขีดความสามารถของระบบ
สารสนเทศเพือการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ และพฒันาระบบการติดตามและประเมินผล 
เพือการตดัสินใจทางการบริหารอยา่งมีประสิทธิผล 

   2.1.3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรที
หลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที  (X3) หมายถึง           
การเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพือให้เกิดการกระจายทีเหมาะสมและเป็นธรรม 
เสริมสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรสามารถดํารงอยู่ได้ในระบบ สนับสนุนและพัฒนาการผลิต
บคุลากรทีปฏิบตังิานในหน่วยบริการปฐมภูมิให้เพียงพอด้วยวิธีการทีหลากหลายและทกุภาคส่วน
มีส่วนร่วม สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนและบริหารจดัการ
กําลงัคนด้านสขุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของพืนที และสร้างเสริมขีดความสามารถของ
บคุลากรทกุระดบัทีเกียวข้องกบัระบบบริการปฐมภมูิ    

   2.1.4 สร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการ   
ปฐมภมูิ (X4) หมายถึง การเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพ และร่วมกนัสร้างคณุคา่ อดุมการณ์ปฐมภูมิ 
พฒันาการสือสารสาธารณะทีสนบัสนุนให้บคุลากรสาธารณสขุและประชาชนมีทศันคติทีดี เข้าใจ
และยอมรับในคณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมสนบัสนุนการร่วมมือ
ของเครือข่ายวิชาชีพ ประชาชน องค์กรภาคีต่างๆ ในการพัฒนานโยบาย และระบบสนับสนุน
บริการปฐมภมูิ และรณรงค์คา่นิยมในการดแูลสขุภาพและพงึตนเองของประชาชน  
   2.1.5 สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X5) หมายถึง 
การสนับสนุน ประสานเครือข่ายสถาบันวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็น
เอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานและเครือข่ายหน่วยบริการ
ในการจดัการความรู้ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของบริการปฐมภูมิ พฒันารูปแบบการจดับริการปฐมภูมิ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (รัฐ ชุมชน ท้องถิน เอกชน) และผสมผสานองค์ความรู้
สขุภาพสาขาตา่งๆ ในการจดับริการปฐมภมูิ 

  2.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรทีเกียวกบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบล (Ytot) โดยใช้เกณฑ์การวัดประสิทธิผลหรือการวัดผลการปฏิบตัิงานตามเป้าประสงค์ของ
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แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิของกระทรวงสาธารณสขุ ประกอบด้วย 5 ประการ 
ดงันี 

   2.2.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่าง
สะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท (Y1) หมายถึง การให้บริการของหน่วยบริการทีมีคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ ประชาชนในพืนทีทีรับผิดชอบร้อยละ 70 สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพพืนฐานทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนในพืนทีมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการร้อยละ 80 มีการส่งต่อผู้ ป่วยโรคเรือรังและภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสมตาม
แนวทางปฏิบตัิ มีการจัดบริการสุขภาพทีมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิน ชุมชนและ
เอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินการดแูลผู้ ป่วยเรือรังร่วมกันและการส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาลใหญ่กบัหนว่ยบริการ    

   2.2.2 หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนา
ระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและสนบัสนนุการพฒันา (Y2) หมายถึง การดําเนินการของ
หน่วยงานในการทีจะกําหนดนโยบายระดบัประเทศทีเกียวกับการพฒันาระบบบริการสุขภาพใน
พืนทีสามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได้ หน่วยงานมีแผนปฏิบตัิการทีรองรับนโยบายการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพได้สําเร็จทังในระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบัติงาน
สามารถนําไปปฏิบตัิตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด หน่วยบริการได้รับ
งบประมาณทีเป็นธรรมสอดคล้องกบัผลงานและต้นทนุการดําเนินงาน หน่วยบริการมีสภาพคล่อง
ทางการเงินตามเกณฑ์ทีกําหนด บุคลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์การ
ทํางานจากการแลกเปลียนมาพัฒนาบริการให้มีคุณภาพอย่างมีความสุข หน่วยบริการและ
เครือขา่ยมีการพฒันาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิมขนึ หน่วยบริการและเครือข่ายมีการใช้
ระบบข้อมลูร่วมกนัเพือวางแผน พฒันาการจดับริการให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที
กําหนด หน่วยบริการและหน่วยบริหารสามารถติดตามประเมินผลการบริการและการบริหารได้
ตามแผนทีหนว่ยงานนนัๆ กําหนด 

   2.2.3 หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข (Y3) หมายถึง อตัราคงอยู่/อตัราหมุนเวียนของบคุลากรทีปฏิบตัิงานที
หน่วยบริการมีความเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน หน่วยงานมีการบริหารจัดการให้มีบุคลากร
ให้บริการได้อย่างเพียงพอตอ่กบัภาระงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีส่วนสนบัสนนุทนุเพือการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้บริการในพืนที บุคลากรทีได้จากการผลิตและพัฒนา
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สามารถปฏิบตัิงานในหน่วยงานได้อย่างมีคณุภาพและตอ่เนือง บคุลากรในหน่วยงานสามารถนํา
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการจดับริการสขุภาพได้อยา่งเหมาะสม 

   2.2.4 คณุคา่ ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้
และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  (Y4) หมายถึง เครือข่ายวิชาชีพมี
อดุมการณ์ร่วมกนัเพือการพฒันางานบริการสขุภาพ ผู้ ให้บริการในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจใน
คณุค่า ศกัดิศรีของระบบบริการสุขภาพ บุคลากรสาธารณสขุ (ผู้บริหาร ผู้ ให้บริการ กลุ่มวิชาชีพ
อืน) มีทศันคติทีดี และมีความเข้าใจในคุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการสุขภาพ 
ประชาชนในพืนทีมีความเข้าใจและยอมรับคณุค่าและเอกลกัษณ์ระบบบริการสุขภาพ บุคลากร
สาธารณสุขและประชาชนมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เกียวกับบริการสุขภาพทีดี /นวัตกรรม
บริการสุขภาพในลักษณะต่างๆ ทีทนัสมยั มีนโยบายด้านการจดัสรรกําลงัคนและงบประมาณที
สนบัสนนุการพฒันาบริการสขุภาพ ทีเครือข่ายวิชาชีพและภาคีต่างๆ ได้ร่วมกนักําหนดและนําไป
บรูณาการกบัแผนอืนๆ ประชาชนร้อยละ 70มีคา่นิยมในการดแูลสขุภาพและพงึตนเองได้ 

   2.2.5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที (Y5) หมายถึง 
สถาบนัวิชาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ระบบ
บริการสุขภาพของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทีพฒันาขนึเพือ
บริการให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ทีชัดเจน บุคลากรในหน่ วยงานและ
เครือข่ายสามารถใช้ความรู้ทีเฉพาะกับประชาชนในพืนทีเพือพฒันาสขุภาพประชาชน ประชาชน
ในพืนทีบริการใช้ข้อมลูขา่วสารให้เป็นประโยชน์ในการดแูลสขุภาพในชีวิตประจําวนั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบบั โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี 

 ส่วนที 1 สอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อายรุาชการ ตําแหน่งในการทํางาน ระดบัการศึกษาสงูสดุ  ภูมิภาคทีปฏิบตัิงาน 
รายได้ต่อเดือน รูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบล และจํานวนบุคลากรในหน่วยงาน  มีลกัษณะเป็นคําถามเป็นปลายปิด (Close Ended 

Question) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และคําถามปลายเปิด (Open Ended Question) 

ให้กรอกข้อมลูสว่นบคุคลทีเป็นจริง 
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 ส่วนที 2 สอบถามเกียวกับยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวง
สาธารณสขุ 

 ส่วนที 3 สอบถามเกียวกับผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยใช้
เกณฑ์การวดัประสิทธิผลหรือผลการปฏิบตัิงานตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการปฐมภมูิของกระทรวงสาธารณสขุ 

 ลกัษณะของคําถามส่วนที 2 และส่วนที 3 เป็นลกัษณะคําถามชนิดจดัอนัดบัคณุภาพ 
5 ระดบั ของไลเคร์ิธ (Likert’s Rating Scale) และมีนําหนกัของคะแนนตามระดบั ดงันี 

       ระดบั 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ มีคา่นําหนกัเทา่กบั 1 คะแนน 

       ระดบั 2 หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลอยูใ่นระดบัน้อย มีคา่นําหนกัเทา่กบั 2 คะแนน 

       ระดบั 3 หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่นําหนกัเทา่กบั 3 คะแนน 

       ระดบั 4 หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลอยูใ่นระดบัมาก มีคา่นําหนกัเทา่กบั 4 คะแนน 

       ระดบั 5 หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลอยูใ่นระดบัมากทีสดุ มีคา่นําหนกัเทา่กบั 5 คะแนน 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจยัได้ดําเนินการสร้าง และพฒันาเครืองมือทีเป็นแบบสอบถามขนึตามกรอบแนวคิด 
และวตัถปุระสงค์ของการวิจยัทีกําหนด โดยมีขนัตอนการดําเนินการ ดงันี 

 ขนัที 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวรรณกรรมทีเกียวข้อง นํามาสร้างและ
ปรับปรุงแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 

 ขนัที 2 ตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามทีสร้างขนึไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข สํานวนภาษา 
ทีใช้ ตลอดจนพิจารณาความสอดคล้องของเนือหากบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั โดยใช้เทคนิคการ
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หาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขอีกครังหนงึ 

 ขนัที 3 นําแบบสอบถามทีได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผู้ ให้ข้อมลู
ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลทีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 15 แหง่ๆ ละ 2 คน รวม 30 คน 

 ขันที 4 นําแบบสอบถามทีได้กลับคืนมาจากการทดลองไปหาค่าความเชือมัน 
(Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)4 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิอัลฟา             
(α – Coefficient) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมลูเทา่กบั 0.9616 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาวิจยัครังนี ผู้วิจยัดําเนินการตามขนัตอน ดงันี 

 1. ทําหนังสือถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผ่านหัวหน้าภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) เพือทําหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรสาธารณสุข             
ทีเกียวข้องเป็นผู้ ให้ข้อมลูตอบแบบสอบถามในการวิจยัครังนี 

 2. ดําเนินการสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อมทงัแนบซองเปล่าติดแสตมป์ เพือให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสง่แบบสอบถามกลบัคืนผู้วิจยัทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาทีกําหนดเชน่กนั 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมือผู้ วิจยัได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาแล้วก็จะทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จดัระเบียบข้อมลู ลงรหสั และทําการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

 

 

 

                                                           
 4Lee J. Cronbach, Essentials of Phychological Testing, 3rd ed. (New York : 

Harper and Row Publishers, 1978), 161. 
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สถติทิใีช้ในการวิจัย 

 เพือให้การวิเคราะห์ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัจึงได้กําหนดการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยคํานวณคา่สถิตติามขนัตอน ดงันี 

 1. การวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที 1 ด้านข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้คา่ความถี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที 2 และส่วนที 3 ด้านยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
บริการปฐมภมูิ และการวดัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ใช้คา่เฉลีย ( X ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําค่าเฉลียของคะแนนทีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามมาแปลผลเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคดิของ เบสท์ (Best)5 มีรายละเอียดดงันี 

 ค่าเฉลีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือ
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 

 ค่าเฉลีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือ
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อยูใ่นระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือ
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือ
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิหรือ
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

 3. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสมัฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
พหคุณูแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

 

 

                                                           
 5John W. Best, Research in Education (New York : Prentice, Inc., 1970), 87. 
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สรุป 

 การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์    
เพือทราบ 1) ระดบัการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 2) ระดบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข และ3) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ   
ทีส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยใช้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 

Analysis) กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั จํานวน 333 แห่ง ผู้ ให้ข้อมลู (Respondent) แห่งละ 2 คน 
ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 คน และพยาบาลวิชาชีพหรือ
นักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน รวมจํานวนทังสิน 666 คน 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเกียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
กระทรวงสาธารณสุข และผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามเป้าประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ของกระทรวง
สาธารณสขุ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถี ( f ) คา่ร้อยละ (%) คา่เฉลีย ( X ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูแบบขนัตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) 
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บทท ี4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การดําเนินการวิจยัครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือทราบ 1) ระดบัการปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2) ระดับผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และ3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ซึงผู้วิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปยงั
กลุ่มตวัอย่างทีใช้เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ จํานวน 333 แห่ง ผู้ ให้ข้อมลูแห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 คน และพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขหรือ   
เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 1 คน รวมจํานวนทงัสิน 666 คน ผู้วิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปให้
ผู้ ให้ข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ จํานวน 666 ฉบบั และได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จํานวน 
660 ฉบบั จากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 330 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.10 นําแบบสอบถาม
ทีได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย เพือตอบคําถามของการวิจัย โดยจําแนกออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัตอ่ไปนี 

 สว่นที 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สว่นที 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิของกระทรวงสาธารณสขุ 

 ส่วนที 3 ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ 

 ส่วนที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
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ส่วนท ี1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงประกอบด้วย ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
330 แหง่ รวม 660 คน จําแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อายรุาชการ ตําแหน่งในการทํางาน 
ระดับการศึกษาสูงสุด ภูมิภาคทีปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน รูปแบบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และจํานวนบุคลากรในหน่วยงาน     
ซึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) รายละเอียด
ปรากฏผลตามตารางที 4 

ตารางที 4 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมลูสว่นบคุคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

                ชาย 223 33.79 

                หญิง 437 66.21 

รวม 660 100.00 

อาย ุ   

                ไมเ่กิน 25 ปี 99 15.00 
                26 – 30 ปี 64 9.70 
                31 – 35 ปี 88 13.33 
                36 – 40 ปี 151 22.88 
                41 – 45 ปี 83 12.58 
                46 – 50 ปี 109 16.51 
                51 – 55 ปี 53 8.03 
                56 – 60 ปี 13 1.97 

รวม 660 100.00 
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ตารางที 4 (ตอ่) 

ข้อมลูสว่นบคุคล จํานวน ร้อยละ 

สถานภาพสมรส   

                โสด 198 30.00 

                สมรส 418 63.33 
                หยา่/หม้าย 38 5.76 
                แยกกนัอยู ่ 6 0.91 

รวม 660 100.00 

อายรุาชการ   

                ไมเ่กิน 5 ปี 143 21.67 

                6 – 10 ปี 78 11.82 
                11 – 15 ปี 80 12.12 
                16 – 20 ปี 129 19.55 
                21 – 25 ปี 94 14.24 
                26 – 30 ปี 88 13.33 
                31 – 35 ปี 42 6.37 
                36 – 40 ปี 3 0.45 
                40 ปี ขนึไป 3 0.45 

รวม 660 100.00 

ตําแหนง่ในการทํางาน   

                ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 330 50.00 

                พยาบาลวิชาชีพ 146 22.12 
                นกัวิชาการสาธารณสขุ 85 12.88 
                เจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชน 88 13.33 

                อืน ๆ  ไ ด้ แก่  เ จ้ าพนัก ง านทันตสาธา รณสุข  
                                     เจ้าพนกังานเภสชักรรม เป็นต้น 

 

11 
 

1.67 
รวม 660 100.00 
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ตารางที 4 (ตอ่) 

ข้อมลูสว่นบคุคล จํานวน ร้อยละ 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

                ประกาศนียบตัร 92 13.94 

                ปริญญาตรี 498 75.45 
                ปริญญาโท 68 10.31 
                ปริญญาเอก 2 0.30 

รวม 660 100.00 

ภมูิภาคทีปฏิบตังิาน   

                ภาคกลาง 96 14.54 

                ภาคเหนือ 160 24.24 
                ภาคใต้ 164 24.85 
                ภาคตะวนัออก 44 6.67 
                ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 196 29.70 

รวม 660 100.00 

รายได้ตอ่เดือน   

                ไมเ่กิน 5,000 บาท 3 0.45 

                5,001 – 10,000 บาท 74 11.21 
                10,001 – 15,000 บาท 112 16.97 
                15,001 – 20,000 บาท 115 17.43 
                20,001 – 25,000 บาท 85 12.88 
                25,001 – 30,000 บาท 110 16.67 
                30,001 – 35,000 บาท 113 17.12 
                35,001 – 40,000 บาท 34 5.15 
                40,000 บาท ขนึไป 14 2.12 

รวม 660 100.00 
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ตารางที 4 (ตอ่) 

ข้อมลูสว่นบคุคล จํานวน ร้อยละ 

รูปแบบของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล   

                โรงพยาบาลเดียว 195 59.09 

                โรงพยาบาลเครือขา่ย 135 40.91 

รวม 330 100.00 

ขนาดของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ   

                ขนาดเล็ก (ประชากร < 3,000 คน) 36 10.91 

                ขนาดกลาง (ประชากร 3,000 – 7,000 คน)   220 66.67 
                ขนาดใหญ่ (ประชากร > 7,000 คน) 74 22.42 

รวม 330 100.00 

จํานวนบคุลากรในหนว่ยงาน   

                2 คน 6 1.82 

                3 คน 40 12.12 
                4 คน 106 32.12 
                5 คน 69 20.91 
                6 คน 48 14.54 
                7 คน 37 11.21 
                8 คน 14 4.24 
                9 คน 2 0.61 
               10 คน 3 0.91 
               11 คน 3 0.91 
               13 คน  2 0.61 

รวม 330 100.00 
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 จากตารางที 4 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 437 คน   
คดิเป็นร้อยละ 66.21 เพศชาย จํานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 33.79 มีอายอุยู่ระหว่าง 36 – 40 ปี
มากทีสุด จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 46 – 50 ปี จํานวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 16.51 อายุไม่เกิน 25 ปี จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอายุ
ระหว่าง 56 – 60 ปี มีจํานวนน้อยทีสุดคือ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 สถานภาพสมรส 
ส่วนใหญ่สมรสจํานวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมา โสด จํานวน 198 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 30.00 และหย่า/หม้าย จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 อายุราชการ ส่วนใหญ่มีอายุ
ราชการอยูใ่นกลุม่ไมเ่กิน 5 ปี จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 รองลงมา 16 – 20 ปี จํานวน 
129 คน คิดเป็นร้อยละ19.55 และ 21 – 25 ปี จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24 ตําแหน่ง      
ในการทํางาน สว่นใหญ่มีตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล จํานวน 330 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12          
เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และนกัวิชาการสาธารณสุข 
จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88 ระดบัการศกึษาสงูสดุ ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จํานวน 498 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.45 รองลงมาจบประกาศนียบัตร จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 13.94          
และปริญญาโท จํานวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 10.31 สําหรับภมูิภาคทีปฏิบตัิงาน ส่วนใหญ่ทํางาน
อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 รองลงมาภาคใต้ จํานวน 
164 คน คดิเป็นร้อยละ 24.85 และภาคเหนือ จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 สําหรับรายได้
ตอ่เดือน ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในกลุ่ม 15,001 – 20,000 บาท มากทีสุด จํานวน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.43 รองลงมา 30,001 – 35,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12 และไม่เกิน 
5,000 บาท น้อยทีสุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 รูปแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล มีรูปแบบเป็นโรงพยาบาลเดียว จํานวน 195 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.09 และโรงพยาบาล
เครือข่าย จํานวน 135 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.91 ขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
สว่นใหญ่เป็นขนาดกลาง 220 แหง่ คดิเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นขนาดใหญ่ จํานวน 74 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 22.42 และขนาดเล็ก จํานวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.91 จํานวนบุคลากรใน
หน่วยงาน (นบัเฉพาะผู้ ให้บริการ ไม่นบัลกูจ้างทีจ้างมาเพือสนบัสนนุการทํางาน เช่น กรอกข้อมูล
หรือทําความสะอาด) ส่วนใหญ่มีบุคลากรจํานวน 4 คน จํานวน 106 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.12          
รองลงมามีบคุลากรจํานวน 5 คน จํานวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.91 และมีบุคลากรจํานวน 6 
คน จํานวน 48 แหง่ คดิเป็นร้อยละ 14.54        
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ส่วนท ี2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 ข้อคําถามของการวิจัยข้อที 1 ระบุว่า การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุอยู่ในระดบัใด 
ผู้วิจยัจึงวิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบข้อคําถามดงักล่าว โดยการหาคา่เฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนําค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)             
ซงึปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตารางที 5 

ตารางที 5 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
                  ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวม (Xtot) 

(n = 330) 

ข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ X  S.D. ระดับ 
1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดย

ความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอยา่งสอดคล้องกบับริบท 

3.84 0.45 มาก 

2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนุนระบบบริการปฐม
ภมูิอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.81 0.45 มาก 

3 ปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และระบบบริหารจัดการ
บุคลากรทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภมูิ และบริบทของพืนที 

3.52 0.58 มาก 

4 สร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบ
บริการปฐมภมูิ 

3.72 0.50 มาก 

5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 3.67 0.51 มาก 

 รวม (Xtot) 3.71 0.44 มาก 
 

    จากตารางที 5 พบว่า การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก       
( X  = 3.71, S.D. = 0.44) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียง
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คา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชมุชนโดยความ
ร่วมมือจากทกุภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท ( X  = 3.84, S.D. = 0.45) ปรับปรุงการบริหาร
จดัการเพือสนบัสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ  ( X  = 3.81, S.D. = 0.45)      
สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ( X  = 3.72, S.D. = 0.50) 

สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ( X  = 3.67, S.D. = 0.51) และปรับปรุงระบบ
การผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพ
ปฐมภมูิ และบริบทของพืนที ( X  = 3.52, S.D. = 0.58) 

 สําหรับการกระจายของคะแนนการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภมูิในภาพรวม (Xtot) โดยพิจารณาจากคะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) พบว่า มีคา่อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.58 ทงัในภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมลูมีการ
กระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีลกัษณะการปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์            
การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิในภาพรวม (Xtot) ทีใกล้เคียงกนั  

 เมือพิจารณาเกียวกับการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในแตล่ะข้อ ปรากฏผลตามตาราง
ที 6 – 10 ดงัตอ่ไปนี 

ตารางที 6 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
                  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านเพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึง 
                  ชมุชนโดยความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอยา่งสอดคล้องกบับริบท (X1) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 พฒันาโครงสร้างพืนฐานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ

บริบทของพืนที  เช่น  การปรับภูมิทัศน์ทังภายในและ
ภายนอกอาคาร ฯลฯ 

4.02 0.56 มาก 

2 พฒันาโครงสร้างพืนฐานของหน่วยงานทีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเช่น จัดมุมพกัผ่อนสําหรับผู้สูงอาย ุ
จัดมุมพัฒนาการเด็ก  ปรับสถานทีให้เ อืออํานวยกับ
ประชาชนทกุกลุม่ ฯลฯ 

3.76 0.59 มาก 
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ตารางที 6 (ตอ่) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
3 พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน  (Hardware, 

Software, Peopleware) ให้สอดคล้องกับบริบทของพืนที 
เช่น Video Conference, Call Center, Family Folder  

เป็นต้น 

3.84 0.62 มาก 

4 พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน  (Hardware, 

Software, Peopleware) ทีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เช่น Video Conference, Call Center, Family 

Folder เป็นต้น 

3.71 0.61 มาก 

5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือจาก
ท้องถิน ชมุชน และเอกชน 

3.74 0.57 มาก 

6 พฒันาการจดัระบบบริการสขุภาพในรูปแบบต่างๆ ทงังาน
เชิงรุก    งานเชือมโยง และงานชุมชน โดยให้ครอบคลุม
พืนทีทีรับผิดชอบ 

3.91 0.48 มาก 

7 เสริมศักยภาพการให้บริการสุขภาพ  โดยการพัฒนา
เครือข่ายและการเชือมต่อบริการระหว่างโรงพยาบาลกับ
สถานบริการ เพือลดความแออดัในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

3.89 0.52 มาก 

 รวม (X1) 3.84 0.45 มาก 

 จากตารางที 6 พบว่า การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้าน เพิมศกัยภาพและขยาย
บริการปฐมภูมิ  ให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท         
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.84, S.D. = 0.45) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า     
อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี พัฒนาโครงสร้างพืนฐานของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของพืนที เช่น การปรับภูมิทศัน์ทงัภายในและภายนอกอาคาร 
ฯลฯ ( X  = 4.02, S.D. = 0.56) พฒันาการจดัระบบบริการสขุภาพในรูปแบบตา่งๆ ทงังานเชิงรุก 
งานเชือมโยง และงานชุมชน โดยให้ครอบคลมุพืนทีทีรับผิดชอบ ( X  = 3.91, S.D. = 0.48)   
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เสริมศักยภาพการให้บริการสุขภาพ โดยการพัฒนาเครือข่ายและการเชือมต่อบริการระหว่าง
โรงพยาบาลกับสถานบริการ เพือลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  ( X  = 3.89,          

S.D. = 0.52) พฒันาขีดความสามารถของหน่วยงาน (Hardware, Software, Peopleware)       

ให้สอดคล้องกบับริบทของพืนที เช่น Video Conference, Call Center, Family Folder  เป็นต้น   
( X  = 3.84, S.D. = 0.62) พฒันาโครงสร้างพืนฐานของหน่วยงานทีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเช่น จดัมุมพกัผ่อนสําหรับผู้สูงอาย ุจดัมมุพฒันาการเด็ก ปรับสถานทีให้เอืออํานวยกับ
ประชาชนทกุกลุ่ม ฯลฯ ( X  = 3.76, S.D. = 0.59) พฒันาระบบบริการสขุภาพโดยได้รับความ
ร่วมมือจากท้องถิน ชมุชน และเอกชน ( X  = 3.74, S.D. = 0.57) และพฒันาขีดความสามารถ
ของหน่วยงาน (Hardware, Software, Peopleware) ทีตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เชน่ Video Conference, Call Center, Family Folder เป็นต้น ( X  = 3.71, S.D. = 0.61) 

 สําหรับการกระจายของคะแนนการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ  
ปฐมภูมิ ด้านเพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทกุภาค
ส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท (X1) โดยพิจารณาจากคะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.62 ทงัในภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนน
ข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีลกัษณะการปฏิบตัิงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในด้านเพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้
เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอยา่งสอดคล้องกบับริบท (X1) ทีใกล้เคียงกนั  

ตารางที 7 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
                  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบ 
                  บริการปฐมภมูิอยา่งมีประสิทธิภาพ (X2) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 เร่งรัดให้มีกลไกประสาน และบริหารนโยบายเกียวกับการ

พฒันาระบบบริการสขุภาพ 

3.76 0.50 มาก 

2 ปรับโครงสร้างและกลไกการจัดการองค์กรให้สามารถ
รอง รับการพัฒนาระบบบ ริการสุขภ าพไ ด้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3.80 0.52 มาก 
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ตารางที 7 (ตอ่) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
3 ปรับปรุงการบริหารจดัการระบบงบประมาณให้สอดคล้อง

กบับริบทของหนว่ยงาน 

3.77 0.61 มาก 

4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานบริการใ ห้
สอดคล้องกบับริบทตา่งๆ ของพืนที 

3.94 0.46 มาก 

5 สนับสนุนการประสานเครือข่ายหน่วยงานในพืนที และ
ระหว่างพืนทีเพือการช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา
ระหวา่งกนัและกนั 

3.85 0.55 มาก 

6 พัฒนาการบริหารจัดการการส่งต่อ (ส่งไปและส่งกลับให้
ดแูลตอ่เนือง) 

3.85 0.57 มาก 

7 การประสานบริการ พัฒนาขีดความสามารถของระบบ
สารสนเทศเพือการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ 

3.80 0.52 มาก 

8 พฒันาระบบการติดตามและประเมินผล เพือการตดัสินใจ
ทางการบริหารอยา่งมีประสิทธิผล 

3.70 0.52 มาก 

 รวม (X2) 3.81 0.45 มาก 

 จากตารางที 7 พบว่า การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ด้านปรับปรุงการบริหารจดัการ
เพือสนบัสนนุระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.81, 

S.D. = 0.45) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงคา่เฉลียจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี พฒันาคณุภาพและมาตรฐานของสถานบริการให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของ
พืนที ( X  = 3.94, S.D. = 0.46) สนบัสนนุการประสานเครือข่ายหน่วยงานในพืนที และระหว่าง
พืนทีเพือการช่วยเหลือ และสนบัสนนุการพฒันาระหว่างกนัและกนั  ( X  = 3.85, S.D. = 0.55) 

พฒันาการบริหารจดัการการส่งตอ่ (ส่งไปและส่งกลบัให้ดแูลตอ่เนือง) ( X  = 3.85, S.D. = 0.57) 

การประสานบริการ พัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพ ( X  = 3.80, S.D. = 0.52) ปรับโครงสร้างและกลไกการจดัการองค์กรให้สามารถ
รองรับการพฒันาระบบบริการสขุภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.80, S.D. = 0.52) ปรับปรุง
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การบริหารจัดการระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน  ( X  = 3.77,           

S.D. = 0.61) เร่งรัดให้มีกลไกประสาน และบริหารนโยบายเกียวกับการพฒันาระบบบริการ
สขุภาพ ( X  = 3.76, S.D. = 0.50) และพฒันาระบบการติดตามและประเมินผล เพือการตดัสินใจ
ทางการบริหารอยา่งมีประสิทธิผล ( X  = 3.70, S.D. = 0.52) 

 สําหรับการกระจายของคะแนนการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิ ด้านปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ  
(X2) โดยพิจารณาจากคะแนนสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่
ระหว่าง 0.45 – 0.61 ทงัในภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีลักษณะการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ ในด้านปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมี
ประสิทธิภาพ (X2) ทีใกล้เคียงกนั  

ตารางที 8 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
                  ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข ด้านปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหาร 
                  จดัการบุคลากรทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบท  
                  ของพืนที (X3) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพือให้เกิดการ

กระจายทีเหมาะสมและเป็นธรรม 

3.57 0.66 มาก 

2 เสริมสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรสามารถดํารงอยู่ได้ใน
ระบบ 

3.42 0.73 ปาน
กลาง 

3 สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบุคลากรทีปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้เพียงพอด้วยวิธีการทีหลากหลายและทุกภาค
สว่นมีสว่นร่วม 

3.43 0.69 ปาน
กลาง 

4 สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชมุชนมีส่วนร่วม
วางแผนและบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกบัความต้องการของพืนที 

3.52 0.64 มาก 
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ตารางที 8 (ตอ่) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
5 สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกคนทีเกียวข้อง

กบัระบบบริการสขุภาพ 

3.68 0.57 มาก 

 รวม (X3) 3.52 0.58 มาก 

 จากตารางที 8 พบว่า การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านปรับปรุงระบบการผลิต 
พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิ 
และบริบทของพืนที โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.52, S.D. = 0.58) และเมือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเว้นด้านสนบัสนนุและพฒันาการผลิตบคุลากรที
ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เพียงพอด้วยวิธีการทีหลากหลายและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  และ
เสริมสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากรสามารถดํารงอยู่ได้ในระบบ  ทีมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี  สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน            
ทีเกียวข้องกบัระบบบริการสขุภาพ ( X  = 3.68, S.D. = 0.57) เร่งพฒันาระบบบริหารจดัการ
บคุลากร เพือให้เกิดการกระจายทีเหมาะสมและเป็นธรรม  ( X  = 3.57, S.D. = 0.66) สนบัสนนุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนและบริหารจดัการกําลงัคนด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของพืนที ( X  = 3.52, S.D. = 0.64) สนบัสนนุและพฒันาการผลิต
บคุลากรทีปฏิบตัิงานในหน่วยงานให้เพียงพอด้วยวิธีการทีหลากหลายและทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม   
( X  = 3.43, S.D. = 0.69) และเสริมสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากรสามารถดํารงอยู่ได้ในระบบ     
( X  = 3.42, S.D. = 0.73)  

 สําหรับการกระจายของคะแนนการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิ ด้านปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และระบบบริหารจัดการบุคลากรทีหลากหลาย
สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที  (X3) โดยพิจารณาจากคะแนน  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่ระหว่าง 0.58 – 0.73 ทงัใน
ภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบลมีลกัษณะการปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ในด้านปรับปรุง
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ระบบ  การผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการ
สขุภาพ ปฐมภมูิ และบริบทของพืนที (X3) ทีใกล้เคียงกนั  

ตารางที 9 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
                  ในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสร้างการยอมรับ คุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ 
                  ระบบบริการปฐมภมูิ (X4) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ (หมอ

อนามัย พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
แพทย์ชุมชน นกัวิชาการสาธารณสขุ ทันตาภิบาล เภสชักร 
เจ้าพนกังานเภสชักรรม ฯลฯ) 

3.75 0.62 มาก 

2 เครือข่ายวิชาชีพร่วมกนัสร้างคณุค่า อดุมการณ์การบริการ
สขุภาพ 

3.68 0.60 มาก 

3 พัฒนาการสือสารสาธารณะทีสนับสนุนให้บุคลากร
สาธารณสุขมีทัศนคติทีดี เ ข้าใจและยอมรับในคุณค่า 
ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพ 

3.73 0.54 มาก 

4 พัฒนาการสือสารสาธารณะทีสนับสนุนให้ประชาชนมี
ทัศนคติทีดี เข้าใจและยอมรับในคุณค่า ศักดิศรี และ
เอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพ 

3.73 0.53 มาก 

5 ส่ง เส ริมสนับสนุนการ ร่วมมือของ เค รือข่ายวิชา ชีพ 
ประชาชน องค์กรภาคีต่างๆ ในการพัฒนานโยบาย และ
ระบบสนบัสนนุบริการปฐมภมูิ 

3.75 0.55 มาก 

6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมกันรณรงค์ค่านิยมในการดูแล
สขุภาพและพงึตนเองของประชาชน 

3.69 0.56 มาก 

 รวม (X4) 3.72 0.50 มาก 
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 จากตารางที 9 พบว่า การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสร้างการยอมรับ คุณค่า 
ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72,            

S.D. = 0.50) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงคา่เฉลียจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ (หมออนามยั พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แพทย์ชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข ทันตาภิบาล เภสัชกร          
เจ้าพนกังานเภสชักรรม ฯลฯ) ( X  = 3.75, S.D. = 0.62) ส่งเสริมสนบัสนุนการร่วมมือของ
เครือข่ายวิชาชีพ ประชาชน องค์กรภาคีตา่งๆ ในการพฒันานโยบาย และระบบสนบัสนุนบริการ
ปฐมภมูิ ( X  = 3.75, S.D. = 0.55) พฒันาการสือสารสาธารณะทีสนบัสนนุให้ประชาชนมีทศันคติ
ทีดี เข้าใจและยอมรับในคุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการสุขภาพ ( X  = 3.73,             

S.D. = 0.53) พฒันาการสือสารสาธารณะทีสนบัสนนุให้บคุลากรสาธารณสขุมีทศันคติทีดี เข้าใจ
และยอมรับในคณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการสุขภาพ ( X  = 3.73, S.D. = 0.54) 

ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมกันรณรงค์ค่านิยมในการดูแลสุขภาพและพึงตนเองของประชาชน           
( X  = 3.69, S.D. = 0.56) และเครือขา่ยวิชาชีพร่วมกนัสร้างคณุคา่ อดุมการณ์การบริการสขุภาพ 
( X  = 3.68, S.D. = 0.60)  

 สําหรับการกระจายของคะแนนการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิ ด้านสร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ  (X4)           
โดยพิจารณาจากคะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่
ระหว่าง 0.50 – 0.62 ทงัในภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีลักษณะการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ ในด้านสร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ    
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X4) ทีใกล้เคียงกนั  
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ตารางที 10 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติตาม 
                    ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
                    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการ 
                    ปฐมภมูิ (X5) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 สนับสนุน ประสานเครือข่ายสถาบันวิชาการในการสร้าง

องค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลักษณ์ของระบบบริการ
ปฐมภมูิ 

3.56 0.58 มาก 

2 ส่งเสริมศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงานและเครือข่ายหน่วย
บริการในการจดัการความรู้ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของบริการ
ปฐมภมูิ 

3.70 0.54 มาก 

3 พฒันารูปแบบการจดับริการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคสว่นตา่งๆ (รัฐ ชมุชน ท้องถิน เอกชน) 

3.72 0.56 มาก 

4 ผสมผสานองค์ความรู้สุขภาพสาขาต่างๆ ในการจดับริการ
สขุภาพ 

3.69 0.54 มาก 

5 สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกคนทีเกียวข้อง
กบัระบบบริการสขุภาพ 

3.68 0.57 มาก 

 รวม (X5) 3.67 0.51 มาก 

 จากตารางที 10 พบวา่ การปฏิบตัติามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ด้านสนบัสนนุการวิจยัและพฒันา
ระบบบริการปฐมภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.67, S.D. = 0.51) และเมือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงคา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี  พฒันารูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ( รัฐ  ชุมชน ท้องถิน  เอกชน )                 
( X  = 3.72, S.D. = 0.56) ส่งเสริมศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานและเครือข่ายหน่วยบริการในการ
จดัการความรู้ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของบริการปฐมภูมิ ( X  = 3.70, S.D. = 0.54) ผสมผสานองค์
ความรู้สุขภาพสาขาตา่งๆ ในการจดับริการสุขภาพ  ( X  = 3.69, S.D. = 0.54) สร้างเสริมขีด
ความสามารถของบคุลากรทกุคนทีเกียวข้องกบัระบบบริการสขุภาพ  ( X  = 3.68, S.D. = 0.57)
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และสนับสนุน ประสานเครือข่ายสถาบันวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็น
เอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภมูิ ( X  = 3.56, S.D. = 0.58)  

 สําหรับการกระจายของคะแนนการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิ ด้านสนบัสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  (X5) โดยพิจารณาจากคะแนน 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.58 ทงัใน
ภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบลมีลกัษณะการปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ในด้านสนบัสนุน
การวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ (X5) ทีใกล้เคียงกนั  

ส่วนท ี3 ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ข้อคําถามของการวิจยัข้อที 2 ระบวุา่ ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล
ในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดบัใด ผู้วิจยัจึงวิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบข้อคําถามดงักล่าว 
โดยการหาคา่เฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคา่เฉลียไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคดิของเบสท์ (Best) ซงึปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตารางที 11 

ตารางที 11 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลสัมฤทธิของ 
                    โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวม (Ytot) 

(n = 330) 

ข้อ ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล X  S.D. ระดับ 
1 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้

อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท 

4.18 0.39 มาก 

2 หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการ
พฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและสนบัสนุน
การพฒันา 

3.73 0.45 มาก 

3 หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 

3.11 0.60 ปาน
กลาง 

4 คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ 
เป็นทีรับรู้และยอมรับอยา่งกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและ
ประชาชน 

3.69 0.48 มาก 
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ตารางที 11 (ตอ่) 

(n = 330) 

ข้อ ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล X  S.D. ระดับ 
5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และ

เทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและ
ศกัยภาพของพืนที 

3.70 0.42 มาก 

 รวม (Ytot) 3.68 0.38 มาก 

 จากตารางที 11 พบว่า ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.68, S.D. = 0.38) และเมือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมี
คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ ทีมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียง
คา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อย่าง
สะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท ( X  = 4.18, S.D. = 0.39) หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วย
บริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา          
( X  = 3.73, S.D. = 0.45) หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยี 
ทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที  ( X  = 3.70, S.D. = 0.42)

คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงั
ในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน ( X  = 3.69, S.D. = 0.48) และหน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุลากรทีมี
คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ ( X  = 3.11, S.D. = 0.60) 

 สําหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูลผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวม (Ytot) โดยพิจารณาจากคะแนนส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.60 ทงัในภาพรวมและ
รายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมูลมีการกระจายน้อย นันคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและได้ผลสัมฤทธิในภาพรวม (Ytot)     
ในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั  
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 เมือพิจารณาเกียวกับผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ ในแตล่ะด้าน ปรากฏผลตามตารางที 12 – 16 ดงัตอ่ไปนี 

ตารางที 12   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัผลสัมฤทธิของ 
                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านประชาชน 
                      สามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมือง  
                      และ ชนบท (Y1) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 หน่วยงานให้บริการทีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสขุ 

4.12 0.43 มาก 

2 ประชาชนในพืนทีทีรับผิดชอบร้อยละ 70 สามารถเข้าถึง
บริการสขุภาพพืนฐานทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4.26 0.47 มาก 

3 ประชาชนในพืนทีมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 
80 

4.33 0.47 มาก 

4 มีการสง่ตอ่ผู้ ป่วยโรคเรือรังและภาวะฉกุเฉินอย่างเหมาะสม
ตามแนวทางปฏิบตั ิ

4.25 0.46 มาก 

5 มีการจดับริการสุขภาพทีมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ท้องถิน ชมุชนและเอกชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.96 0.48 มาก 

6 มีการดําเนินการดูแลผู้ ป่วยเรือรังร่วมกันและการส่งต่อ
ระหวา่งโรงพยาบาลกบัหนว่ยบริการ 

4.14 0.51 มาก 

 รวม (Y1) 4.18 0.39 มาก 

 จากตารางที 12 พบว่า ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อย่างสะดวก
ทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.18, S.D. = 0.39) และเมือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี 
ประชาชนในพืนทีมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 80 ( X  = 4.33, S.D. = 0.47) 

ประชาชนในพืนทีทีรับผิดชอบร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพพืนฐานทีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ( X  = 4.26, S.D. = 0.47) มีการส่งตอ่ผู้ ป่วยโรคเรือรังและภาวะฉกุเฉินอย่าง
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เหมาะสมตามแนวทางปฏิบตั ิ( X  = 4.25, S.D. = 0.46) มีการดําเนินการดแูลผู้ ป่วยเรือรังร่วมกนั
และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยบริการ ( X  = 4.14, S.D. = 0.51) หน่วยงาน
ให้บริการทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ  ( X  = 4.12, S.D. = 0.43) 
และมีการจดับริการสขุภาพทีมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิน ชุมชนและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X  = 3.96, S.D. = 0.48)   

 สําหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูลผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้
อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท (Y1) โดยพิจารณาจากคะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.51 ทงัในภาพรวมและรายข้อ   
แสดงวา่คะแนนข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลปฏิบตัิงานตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสัมฤทธิ ในด้านประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทัวถึงทังในเขตเมืองและชนบท  (Y1) ในลักษณะ       
ทีใกล้เคียงกนั  

ตารางที 13   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัผลสัมฤทธิของ 
                      โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ด้านหน่วยบริการ 
                      ปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมี  
                      ประสิทธิภาพและสนบัสนนุการพฒันา (Y2) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 นโยบายระดบัประเทศทีเกียวกับการพัฒนาระบบบริการ

สขุภาพในพืนทีสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ 

3.65 0.60 มาก 

2 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการทีรองรับนโยบายการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพได้สําเร็จทงัในระดบัผลผลิตและระดบั
ผลลพัธ์ 

3.78 0.55 มาก 

3 ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบตัิงานสามารถนําไปปฏิบัติตาม
ภารกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด 

3.78 0.57 มาก 
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ตารางที 13 (ตอ่) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
4 หน่วยบริการได้รับงบประมาณทีเป็นธรรมสอดคล้องกับ

ผลงานและต้นทนุการดําเนินงาน 

3.51 0.66 มาก 

5 หนว่ยบริการมีสภาพคลอ่งทางการเงินตามเกณฑ์ทีกําหนด 3.54 0.67 มาก 

6 บคุลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์
การทํางานจากการแลกเปลียนมาพัฒนาบริการให้มี
คณุภาพ 

3.88 0.49 มาก 

7 บคุลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์
การทํางานจากการแลกเปลียนมาพัฒนาบริการให้มี
ความสขุ 

3.87 0.49 มาก 

8 หน่วยบริการและเครือข่ายมีการพฒันาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิมขนึ 

3.81 0.48 มาก 

9 หน่วยบริการและเครือข่ายมีการใช้ระบบข้อมูลร่วมกนัเพือ
วางแผน  พัฒนาการจัดบ ริการใ ห้ มีคุณภาพและ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด 

3.76 0.51 มาก 

10 หน่วยบริการและหน่วยบริหารสามารถติดตามประเมินผล
การบริการและการบริหารได้ตามแผนทีหน่วยงานนันๆ 
กําหนด 

3.76 0.48 มาก 

 รวม (Y2) 3.73 0.45 มาก 

 จากตารางที 13 พบว่า ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบ
บริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                   
( X  = 3.73, S.D. = 0.45) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียง
คา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี บุคลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์การ
ทํางานจากการแลกเปลียนมาพฒันาบริการให้มีคณุภาพ  ( X  = 3.88, S.D. = 0.49) บคุลากรใน
หนว่ยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์การทํางานจากการแลกเปลียนมาพฒันาบริการให้
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มีความสขุ ( X  = 3.87, S.D. = 0..49) หนว่ยบริการและเครือข่ายมีการพฒันาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิมขนึ ( X  = 3.81, S.D. = 0.48) ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบตัิงานสามารถนําไป
ปฏิบตัิตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด( X  = 3.78, S.D. = 0.57) 

หน่วยงานมีแผนปฏิบตัิการทีรองรับนโยบายการพฒันาระบบบริการสุขภาพได้สําเร็จทงัในระดบั
ผลผลิตและระดบัผลลพัธ์ ( X  = 3.78, S.D. = 0.55) หน่วยบริการและหน่วยบริหารสามารถ
ติดตามประเมินผลการบริการและการบริหารได้ตามแผนทีหน่วยงานนนัๆ กําหนด  ( X  = 3.76, 

S.D. = 0.48) หน่วยบริการและเครือข่ายมีการใช้ระบบข้อมูลร่วมกันเพือวางแผน พฒันาการ
จดับริการให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด ( X  = 3.76, S.D. = 0.51)

นโยบายระดบัประเทศทีเกียวกบัการพฒันาระบบบริการสขุภาพในพืนทีสามารถนําไปสู่การปฏิบตัิ
ได้ ( X  = 3.65, S.D. = 0.60) หน่วยบริการมีสภาพคล่องทางการเงินตามเกณฑ์ทีกําหนด            
( X  = 3.54, S.D. = 0.67) และหน่วยบริการได้รับงบประมาณทีเป็นธรรมสอดคล้องกบัผลงาน
และต้นทนุการดําเนินงาน ( X  = 3.51, S.D. = 0.66)  

 สําหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูลผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา  (Y2) โดยพิจารณาจาก
คะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.67 
ทงัในภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมูลมีการกระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสมัฤทธิในด้าน
หนว่ยบริการปฐมภมูิและหนว่ยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ
และสนบัสนนุการพฒันา (Y2) ในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั  
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ตารางที 14   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัผลสัมฤทธิของ 
                      โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ด้านหน่วยบริการ 
                      ปฐมภมูิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ (Y3) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 อัตราคงอยู่/อัตราหมุนเวียนของบุคลากรทีปฏิบัติงานที

หนว่ยบริการมีความเหมาะสมในสภาพปัจจบุนั 

3.41 0.64 ปาน
กลาง 

2 หน่วยงานมีการบริหารจัดการให้มีบุคลากรให้บริการได้
อยา่งเพียงพอตอ่กบัภาระงาน 

3.45 0.66 ปาน
กลาง 

3 องค์กรปกครองสว่นท้องถินมีส่วนสนบัสนนุทนุเพือการผลิต
บคุลากรสาธารณสขุให้บริการในพืนที 

2.65 0.92 ปาน
กลาง 

4 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีส่วนสนับสนุนทุนเพือการ
พฒันาบคุลากรสาธารณสขุให้บริการในพืนที 

2.69 0.86 ปาน
กลาง 

5 บคุลากรทีได้รับการพฒันาสามารถปฏิบตัิงานในหน่วยงาน
ได้อยา่งมีคณุภาพและตอ่เนือง 

2.82 0.88 ปาน
กลาง 

6 บุคลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจดับริการสขุภาพได้อยา่งเหมาะสม 

3.63 0.62 มาก 

 รวม (Y3) 3.11 0.60 ปานกลาง 

 จากตารางที 14 พบว่า ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.11, S.D. = 0.60) และเมือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านบุคลากรในหน่วยงาน
สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการจดับริการสขุภาพได้อย่างเหมาะสม ทีมีคะแนนอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี  บุคลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการจดับริการสขุภาพได้อย่างเหมาะสม ( X  = 3.63, S.D. = 0.62) หน่วยงานมีการ
บริหารจดัการให้มีบคุลากรให้บริการได้อย่างเพียงพอตอ่กบัภาระงาน  ( X  = 3.45, S.D. = 0.66)  
อตัราคงอยู่/อัตราหมุนเวียนของบุคลากรทีปฏิบตัิงานทีหน่วยบริการมีความเหมาะสมในสภาพ
ปัจจบุนั ( X  = 3.41, S.D. = 0.64) บคุลากรทีได้รับการพฒันาสามารถปฏิบตัิงานในหน่วยงานได้
อย่างมีคณุภาพและต่อเนือง ( X  = 2.82, S.D. = 0.88) องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีส่วน
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สนบัสนนุทนุเพือการพฒันาบคุลากรสาธารณสุขให้บริการในพืนที ( X  = 2.69, S.D. = 0.86) 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีส่วนสนบัสนนุทนุ เพือการผลิตบคุลากรสาธารณสขุให้บริการใน
พืนที ( X  = 2.65, S.D. = 0.92)   

 สําหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูลผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  (Y3) โดยพิจารณาจากคะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.92 ทงัในภาพรวมและรายข้อ   
แสดงวา่คะแนนข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลปฏิบตัิงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสัมฤทธิในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิ          
มีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Y3) ในลกัษณะทีใกล้เคียง
กนั  

ตารางที 15   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัผลสัมฤทธิของ 
                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านคุณค่า 
                      ศักดิศรี และเอกลักษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่าง 
                      กว้างขวางทงัในกลุม่วิชาชีพและประชาชน (Y4) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 เครือข่ายวิชาชีพมีอุดมการณ์ร่วมกันเพือการพัฒนางาน

บริการสขุภาพ 

3.81 0.51 มาก 

2 บุคลากรในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในคุณค่า ศกัดิศรี
ของระบบบริการสขุภาพ 

4.06 0.50 มาก 

3 บคุลากรสาธารณสขุ (ผู้บริหาร ผู้ ให้บริการ กลุ่มวิชาชีพอืน)  
มีทัศนคติทีดี และมีความเข้าใจในคุณค่า ศักดิศรี และ
เอกลกัษณ์ของระบบบริการสขุภาพ 

4.03 0.51 มาก 

4 ประชาชนในพืนทีมีความเข้าใจและยอมรับคุณค่าและ
เอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพ 

3.90 0.46 มาก 
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ตารางที 15 (ตอ่) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
5 บคุลากรสาธารณสขุและประชาชนมีการใช้ข้อมลูจากแหล่ง

เรียนรู้เกียวกับบริการสุขภาพทีดี/นวตักรรมบริการสุขภาพ
ในลกัษณะตา่งๆ ทีทนัสมยั 

3.74 0.52 มาก 

6 มีนโยบายด้านการจัดสรรกําลังคนและงบประมาณ เพือ
สนบัสนนุการพฒันาบริการสขุภาพ ทีเครือข่ายวิชาชีพและ
ภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันกําหนดและนําไปบูรณาการกับแผน
อืนๆ 

3.60 0.59 มาก 

7 ประชาชนร้อยละ 70 มีค่านิยมในการดูแลสุขภาพและ
พงึตนเองได้ 

3.54 0.54 มาก 

 รวม (Y4) 3.69 0.48 มาก 

 จากตารางที 15 พบว่า ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ ด้านคณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทังในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
( X  = 3.69, S.D. = 0.48) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี บุคลากรในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในคณุค่า ศกัดิศรีของ
ระบบบริการสขุภาพ ( X  = 4.06, S.D. = 0.50) บคุลากรสาธารณสุข (ผู้บริหาร ผู้ ให้บริการ    
กลุม่วิชาชีพอืน) มีทศันคตทีิดี และมีความเข้าใจในคณุคา่ ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการ
สขุภาพ ( X  = 4.03, S.D. = 0.51) ประชาชนในพืนทีมีความเข้าใจและยอมรับคณุค่าและ
เอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพ ( X  = 3.90, S.D. = 0.46) เครือข่ายวิชาชีพมีอดุมการณ์ร่วมกนั
เพือการพฒันางานบริการสขุภาพ ( X  = 3.81, S.D. = 0.51) บคุลากรสาธารณสขุและประชาชน
มีการใช้ข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้เกียวกบับริการสขุภาพทีดี/นวตักรรมบริการสขุภาพในลกัษณะตา่งๆ 
ทีทนัสมยั ( X  = 3.74, S.D. = 0.52) มีนโยบายด้านการจดัสรรกําลงัคนและงบประมาณ         
เพือสนบัสนุนการพฒันาบริการสุขภาพ ทีเครือข่ายวิชาชีพและภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันกําหนดและ
นําไปบูรณาการกับแผนอืนๆ ( X  = 3.60, S.D. = 0.59) และประชาชนร้อยละ 70 มีคา่นิยม      
ในการดแูลสขุภาพและพงึตนเองได้ ( X  = 3.54, S.D. = 0.54)  
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 สําหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูลผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ด้านคณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ 
เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทังในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  (Y4) โดยพิจารณาจาก
คะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.59 
ทงัในภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมูลมีการกระจายน้อย นนัคือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสมัฤทธิในด้าน
คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวาง   
ทงัในกลุม่วิชาชีพและประชาชน (Y4) ในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั  

ตารางที 16   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัผลสัมฤทธิของ 
                      โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ด้านหน่วยบริการ 
                      ปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความ 
                      ต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที (Y5) 

(n = 330) 

ข้อ รายการ X  S.D. ระดับ 
1 สถาบันวิชาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์

ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพของ
หนว่ยงาน 

3.54 0.51 มาก 

2 บุคลากรในหน่วยงานใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที
พฒันาขนึเพือบริการให้แก่ประชาชนอย่างมีคณุภาพและมี
เอกลกัษณ์ทีชดัเจน 

3.74 0.48 มาก 

3 บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายสามารถใช้ความรู้ที
เฉพาะกบัประชาชนในพืนทีเพือพฒันาสขุภาพประชาชน 

3.80 0.43 มาก 

4 ประชาชนในพืนทีบริการใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์
ในการดแูลสขุภาพในชีวิตประจําวนั 

3.72 0.47 มาก 

 รวม (Y5) 3.70 0.42 มาก 
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 จากตารางที 16 พบว่า ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยี   
ทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก    
( X  = 3.70, S.D. = 0.42) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียง
คา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี บคุลากรในหนว่ยงานและเครือข่ายสามารถใช้ความรู้ทีเฉพาะกบั
ประชาชนในพืนทีเพือพฒันาสขุภาพประชาชน ( X  = 3.80, S.D. = 0.43) บคุลากรในหน่วยงาน
ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทีพัฒนาขึนเพือบริการให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและ                
มีเอกลกัษณ์ทีชดัเจน ( X  = 3.74, S.D. = 0.48) ประชาชนในพืนทีบริการใช้ข้อมลูข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ในการดแูลสขุภาพในชีวิตประจําวนั ( X  = 3.72, S.D. = 0.47) และสถาบนัวิชาการ     
มีสว่นร่วมในการสร้างและพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพของ
หนว่ยงาน ( X  = 3.54, S.D. = 0.51)  

 สําหรับการกระจายของคะแนนของข้อมูลผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้
และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศักยภาพของพืนที  (Y5)            
โดยพิจารณาจากคะแนนส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พบว่า มีคา่อยู่
ระหว่าง 0.42 – 0.51 ทงัในภาพรวมและรายข้อ แสดงว่าคะแนนข้อมลูมีการกระจายน้อย นนัคือ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และ
ได้ผลสัมฤทธิในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยี           
ทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที (Y5) ในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั  
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ส่วนที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ที ส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 สําหรับการตอบคําถามของการวิจยัข้อที 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขหรือไม ่
ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ซงึปรากฏผลการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี 

 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กับ
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในภาพรวม (Ytot) 
ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ตามตารางที 17 

ตารางที 17 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิกับ 
                   ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

                   ในภาพรวม (Ytot) 

 X1 X2 X3 X4 X5 Xtot Ytot 

X1 1.00       

X2 .830** 1.00      

X3 .568** .712** 1.00     

X4 .645** .693** .794** 1.00    

X5 .706** .782** .725** .815** 1.00   

Xtot .834** .900** .873** .899** .912** 1.00  

Ytot .705** .782** .769** .808** .857** .889** 1.00 
** มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 

 จากตารางที 17 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ   
ปฐมภูมิในภาพรวม (Xtot) มีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    
ในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวม (Ytot) อยู่ในระดบัมากทีสุด ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่าง
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิรายข้อ (X1, X2, X3, X4, X5) กับผลสมัฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในภาพรวม (Ytot) มีความสมัพนัธ์
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กนัอยูใ่นระดบัมากถึงมากทีสดุ และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X1, X2, X3, X4, X5 

และXtot) ทงัโดยภาพรวมและรายข้อมีความสมัพนัธ์ด้วยกนัเอง ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากถึงมาก
ทีสุด ยกเว้นด้านเพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท (X1) กบัด้านปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหาร
จดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที (X3) 

และด้านสร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ (X4) ทีมี
ความสมัพนัธ์กันอยู่ในระดบัน้อย และด้านปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนุนระบบบริการ
ปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ (X2) กบัด้านสร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบ
บริการปฐมภมูิ (X4) ทีมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ในระดบัน้อยเช่นกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.01 

 2. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ        
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ในภาพรวม (Ytot) ตามตารางที 18 

ตารางที 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ 
                   ปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
                   กระทรวง สาธารณสขุ ในภาพรวม (Ytot) 

Model  

R 
 

R Squares 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .896 .803 

 

.802 .16923 

Predictors: (constant), Xtot, X5 

Model แหลง่ความแปรปรวน SUM of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 

Residual 

Total 

38.106 

9.365 

47.471 

2 

327 

329 

19.053 

.029 

665.255 .000 

Predictors: (constant), Xtot, X5 

Dependent Variable: Ytot 
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ตวัแปรยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 

 

ตวัแปรทีเข้าสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std. Error Beta 

(คา่คงที) .885 .080  11.069 .000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
   ปฐมภมูิในภาพรวม (Xtot) 

 

.549 

 

.052 

 

.635 

 

10.609 

 

.000 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
   บริการปฐมภมูิ (X5) 

 

.207 

 

.045 

 

.278 

 

4.635 

 

.000 

Dependent Variable: Ytot 

 จากตารางที 18 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) ในการทํานาย
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม (Ytot) 

เท่ากับ .896 หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
(Xtot, X5) กับผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ภาพรวม (Ytot) พบว่า มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัมากทีสดุ โดยมีคา่สมัประสิทธิของการตดัสินใจ 
(R2) เท่ากับ .803 หมายความว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (Xtot, X5) สามารถ
ทํานายผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในภาพรวม 
(Ytot) ได้ร้อยละ 80.30 และมียุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (Xtot, X5) บางข้อที
สามารถนํามาใช้ในการทํานายผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุในภาพรวม (Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 (P = 0.00 < α ) 

 สําหรับตัวแปรยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการ คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวม (Xtot) และสนบัสนนุการวิจยั
และพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X5) และพบว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทงั 2 
ข้อ (Xtot, X5) สง่ผลตอ่สมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ในภาพรวม (Ytot) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ซงึสามารถเขียนเป็นสมการความถดถอย
พหคุณู ได้ดงันี 

      Ytot  =  0.885 + 0.549 (Xtot) + 0.207 (X5)  

      Ytot                    0.549 (Xtot) + 0.207 (X5)  
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 3. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ        
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข       
ด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและ
ชนบท (Y1) ตามตารางที 19 

ตารางที 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ  
                   ปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
                   กระทรวงสาธารณสุข ด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพ 
                   ได้อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท (Y1) 

Model  

R 
 

R Squares 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .737 .543 

 

.538 .26727 

Predictors: (constant), X2, X5, X1 

 

Model แหลง่ความแปรปรวน SUM of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 

Residual 

Total 

27.635 

23.288 

50.923 

3 

326 

329 

9.212 

.071 

128.950 .000 

Predictors: (constant), X2, X5, X1 

Dependent Variable: Y1 
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ตวัแปรยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 

 

ตวัแปรทีเข้าสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std. Error Beta 

(คา่คงที) 1.655 .132  12.550 .000 

ปรับป รุ งการบ ริหารจัดการ เ พือ 
    สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 
    อยา่งมีประสิทธิภาพ (X2) 

 

 

.271 

 

 

.067 

 

 

.311 

 

 

4.012 

 

 

.000 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
    บริการปฐมภมูิ (X5) 

 

.217 

 

.047 

 

.280 

 

4.602 

 

.000 

เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐม 
    ภูมิ ใ ห้ เ ข้ า ถึ งชุมชนโดยความ 
    ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่าง 
    สอดคล้องกบับริบท (X1) 

 

 

 

.181 

 

 

 

.060 

 

 

 

.207 

 

 

 

3.032 

 

 

 

.003 

Dependent Variable: Y1 

 จากตารางที 19 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) ในการทํานาย
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ในด้านประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อย่างสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท  (Y1) 
เท่ากับ .737 หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
(X2, X5, X1) กบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ใน
ด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและ
ชนบท (Y1) พบว่า มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าสมัประสิทธิของการตดัสินใจ (R2) 

เท่ากับ .543 หมายความว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X2, X5, X1) สามารถ
ทํานายผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้าน
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและ
ชนบท (Y1) ได้ร้อยละ 54.30 และมียทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X2, X5, X1) บางข้อ
ทีสามารถนํามาใช้ในการทํานายผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่าง
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สะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท (Y1) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (P = 0.00  

< α ) 

 สําหรับตัวแปรยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการ คือ ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนนุระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ (X2) 

สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ (X5) และเพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิ
ให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท  (X1) และพบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทงั 3 ข้อ (X2, X5, X1) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท (Y1) อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิระดบั 0.05 ซงึสามารถเขียนเป็นสมการความถดถอยพหคุณู ได้ดงันี 

      Y1  =  1.655 + 0.271 (X2) + 0.217 (X5) + 0.181 (X1) 

      Y1                    0.271 (X2) + 0.217 (X5) + 0.181 (X1) 
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 4. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ        
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพและสนบัสนนุการพฒันา (Y2) ตามตารางที 20 

ตารางที 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ  
                   ปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
                   กระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการ 
                   พฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและสนบัสนนุการพฒันา (Y2) 

Model  

R 
 

R Squares 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .848 .719 

 

.717 .23854 

Predictors: (constant), Xtot, X5 

Model แหลง่ความแปรปรวน SUM of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 

Residual 

Total 

45.509 

18.606 

66.115 

2 

327 

329 

23.754 

.057 

417.484 .000 

Predictors: (constant), Xtot, X5 

Dependent Variable: Y2 
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ตวัแปรยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 

 

ตวัแปรทีเข้าสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std. Error Beta 

(คา่คงที) .567 .113  5.028 .000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
   ปฐมภมูิในภาพรวม (Xtot) 

 

.731 

 

.073 

 

.717 

 

10.023 

 

.000 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
   บริการปฐมภมูิ (X5) 

 

.124 

 

.063 

 

.141 

 

1.973 

 

.049 

Dependent Variable: Y2 

 จากตารางที 20 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) ในการทํานาย
ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหน่วย
บริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการพฒันา (Y2) เท่ากับ .848 หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบบริการปฐมภูมิ  (Xtot, X5) กับผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันา
ระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนการพฒันา (Y2) พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคา่สมัประสิทธิของการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั .719 หมายความว่า ยทุธศาสตร์การ
พฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (Xtot, X5) สามารถทํานายผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมี
การพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนการพฒันา  (Y2) ได้ร้อยละ 71.90 
และมียุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (Xtot, X5) บางข้อทีสามารถนํามาใช้ในการ
ทํานายผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้าน
หนว่ยบริการปฐมภมูิและหนว่ยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ
และสนบัสนนุการพฒันา (Y2) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 (P = 0.00 < α ) 

 สําหรับตัวแปรยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการมีเพียง 2 ข้อ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวม (Xtot) และ
สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X5) และพบว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
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บริการปฐมภูมิทงั 2 ข้อ (Xtot, X5) ส่งผลต่อผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันา
ระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา  (Y2) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 ซงึสามารถเขียนเป็นสมการความถดถอยพหคุณู ได้ดงันี 

      Y2  =  0.567 + 0.731 (Xtot) + 0.124 (X5)  

      Y2                    0.731 (Xtot) + 0.124 (X5)  

 5. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ        
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ด้านหนว่ยบริการปฐมภมูิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ(Y3) 

ตามตารางที 21 

ตารางที 21 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ 
                   ปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
                   กระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
                   มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ(Y3) 

Model  

R 
 

R Squares 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .520 .270 

 

.266 .51378 

Predictors: (constant), X3, X5 

Model แหลง่ความแปรปรวน SUM of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 

Residual 

Total 

32.004 

86.318 

118.322 

2 

327 

329 

16.002 

.264 

60.620 .000 

Predictors: (constant), X3, X5 

Dependent Variable: Y3 
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ตวัแปรยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 

 

ตวัแปรทีเข้าสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std. Error Beta 

(คา่คงที) .968 .209  4.623 .000 

ปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และ 
   ระบบบริหารจัดการบุคลากรที 
   หลากหลายสอดคล้องกับระบบ 
   บริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบท 
   ของพืนที (X3) 

 

 

 

 

.399 

 

 

 

 

.071 

 

 

 

 

.384 

 

 

 

 

5.599 

 

 

 

 

.000 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
   บริการปฐมภมูิ (X5) 

 

.200 

 

.081 

 

.169 

 

2.469 

 

.014 

Dependent Variable: Y3 

 จากตารางที 21 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) ในการทํานาย
ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหน่วย
บริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ(Y3) เท่ากับ 
.520 หมายความว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X3, X5)  
กบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านหน่วย
บริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Y3) พบว่า    
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าสัมประสิทธิของการตดัสินใจ (R2) เท่ากับ .270 
หมายความว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X3, X5) สามารถทํานายผลสมัฤทธิ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิ 
มีบุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข(Y3) ได้เพียงร้อยละ 27.70 
เท่านนั และมียทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X3, X5) บางข้อทีสามารถนํามาใช้ใน
การทํานายผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้าน
หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข(Y3)    

ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05(P = 0.00 < α ) 

 สําหรับตัวแปรยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการ มีเพียง 2 ข้อ คือ ปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และระบบบริหารจัดการบุคลากร           
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ทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที  (X3) และสนบัสนุน
การวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X5) และพบว่า ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ   
ปฐมภูมิทงั 2 ข้อ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ในด้านหนว่ยบริการปฐมภมูิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ (Y3) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการความถดถอย
พหคุณู ได้ดงันี 

     Y3  =  0.968 + 0.399 (X3) + 0.200 (X5)  

     Y3                    0.399 (X3) + 0.200 (X5)  

 6. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ        
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ด้านคุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่าง
กว้างขวางทงัในกลุม่วิชาชีพและประชาชน (Y4) ตามตารางที 22 

ตารางที 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ  
                   ปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
                   กระทรวงสาธารณสุข ด้านคณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ 
                   เป็นทีรับรู้และยอมรับอยา่งกว้างขวางทงัในกลุม่วิชาชีพและประชาชน (Y4) 

Model  

R 
 

R Squares 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .980 .961 

 

.961 .09554 

Predictors: (constant), X4, X5 

Model แหลง่ความแปรปรวน SUM of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 

Residual 

Total 

74.096 

2.985 

77.081 

2 

327 

329 

37.048 

.009 

4058.721 .000 

Predictors: (constant), X4, X5 

Dependent Variable: Y4 
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ตวัแปรยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 

 

ตวัแปรทีเข้าสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 

standardize

d 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std. 

Error 

Beta 

(คา่คงที) .050 .041  1.218 .224 

สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และ 
   เอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ 
   (X4) 

 

.607 

 

.018 

 

.630 

 

33.540 

 

.000 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
   บริการปฐมภมูิ (X5) 

 

.377 

 

.018 

 

.396 

 

21.104 

 

.000 

Dependent Variable: Y4 

 จากตารางที 22 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) ในการทํานาย
ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านคุณค่า 
ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่ม
วิชาชีพและประชาชน (Y4) เท่ากับ .980 หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์         
การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X4, X5) กบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านคณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นที
รับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  (Y4) พบว่ามีความสมัพนัธ์อยู่ใน
ระดับมากทีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิของการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .961 หมายความว่า 
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X4, X5) สามารถทํานายผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านคณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของ
ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  (Y4) 

ได้ร้อยละ 96.10 และมียุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X4, X5) บางข้อทีสามารถ
นํามาใช้ในการทํานายผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ในด้านคณุคา่ ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับ
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อย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน (Y4) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   
(P = 0.00 < α ) 

 สําหรับตัวแปรยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการ มีเพียง 2 ข้อ คือ สร้างการยอมรับ คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ 
(X4) และสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ (X5) และพบว่า ยทุธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการปฐมภูมิทงั 2 ข้อ ส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักัด
กระทรวงสาธารณสุข ในด้านคณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้
และยอมรับอยา่งกว้างขวางทงัในกลุม่วิชาชีพและประชาชน (Y4) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 ซงึสามารถเขียนเป็นสมการความถดถอยพหคุณู ได้ดงันี 

       Y4  =  0.050 + 0.607 (X4) + 0.377 (X5)  

       Y4                    0.607 (X4) + 0.377 (X5)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 

 

 7. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ        
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความ
ต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที (Y5) ตามตารางที 23 

ตารางที 23 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการ 
                   ปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 
                   กระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้ 
                   และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที 
                   (Y5) 

Model  

R 
 

R Squares 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .737 .544 

 

.541 .28289 

Predictors: (constant), Xtot, X5 

Model แหลง่ความแปรปรวน SUM of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 

Residual 

Total 

31.194 

26.169 

57.362 

3 

326 

329 

15.597 

.080 

194.895 .000 

Predictors: (constant), Xtot, X5 

Dependent Variable: Y5 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 

 

ตวัแปรยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ 

 

ตวัแปรทีเข้าสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std. Error Beta 

(คา่คงที) 1.214 .134  9.079 .000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ 
   ปฐมภมูิในภาพรวม (Xtot) 

 

.401 

 

.086 

 

.423 

 

4.642 

 

.000 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ 
   บริการปฐมภมูิ (X5) 

 

.272 

 

.075 

 

.331 

 

3.635 

 

.000 

Dependent Variable: Y5 

 จากตารางที 23 แสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) ในการทํานาย
ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้าน         
หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความ
ต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที  (Y5) เท่ากับ .737 หมายความว่า ความสมัพนัธ์
ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Xtot, X5) กับผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถ
จดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพ
ของพืนที (Y5) พบว่า มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่สมัประสิทธิของการตดัสินใจ (R2) 

เทา่กบั .544 หมายความวา่ ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (Xtot, X5) สามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหน่วย
บริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของ
ประชาชนและศกัยภาพของพืนที (Y5) ได้เพียงร้อยละ 54.40 เท่านนั และมียทุธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการปฐมภมูิ (Xtot, X5) บางข้อทีสามารถนํามาใช้ในการทํานายผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถ
จดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพ
ของพืนที (Y5) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 (P = 0.00 < α ) 

 สําหรับตัวแปรยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการ มีเพียง 2 ข้อ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวม (Xtot) และ
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สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ (X5) และพบว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
บริการปฐมภูมิทัง 2 ข้อ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ ในด้านหนว่ยบริการปฐมภมูิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที (Y5) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.05 ซงึสามารถเขียนเป็นสมการความถดถอยพหคุณู ได้ดงันี 

       Y5  =  1.214 + 0.401 (Xtot) + 0.272 (X5) 

       Y5                    0.401 (Xtot) + 0.272 (X5)  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระบบบริการปฐมภมิู (Xtot) 
  βYtot =  0.635 
  βY2   =  0.717 
  βY5   =  0.423 

เพิมศักยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้
เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือจากทกุภาคสว่น
อยา่งสอดคล้องกบับริบท (X1)      

βY1  =  0.207                          

ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนนุระบบ
บริการปฐมภมูิอยา่งมีประสทิธิภาพ (X2) 

                 βY1  =  0.311 

ปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และระบบ
บ ริห า ร จั ด ก า รบุ ค ล าก รที ห ล า กหลาย
สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และบริบทของพืนที (X3) 

                 βY3  =  0.384 

สร้า งการยอม รับ  คุณค่ า  ศักดิ ศ รี  และ
เอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภมูิ (X4) 

                    βY4  =   0.630 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภมูิ (X5) 

                βYtot  =  0.278 

                 βY1  =  0.280 

                βY2   =  0.141 

                βY3   =  0.169 

                βY4   =  0.396 

                βY5   =  0.331 

 

 

แผนภูมิที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล 
                    สง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ประชาชนสามารถ เ ข้ า ถึ งบ ริกา ร
ผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวก
ทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท (Y1) 
       (Y1                                         X2, X5, X1)         

หน่วยบริการปฐมภมูิและหน่วยบริหาร
ทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การพฒันา (Y2) 
       (Y2                                          Xtot, X5) 

หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสขุ(Y3) 
          (Y3                                            X3, X5) 

คุณค่า  ศักดิศรี  และเอกลักษณ์ของ
ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทังในกลุ่ม
วิชาชีพและประชาชน (Y4) 
          (Y4                                    X4, X5) 

หนว่ยบริการปฐมภมูิสามารถจดับริการ
บนฐานความ รู้ และ เ ทค โน โล ยี ที
เหมาะสมตามความต้องการของ
ประชาชนและศักยภาพของพืนที (Y5)  

          (Y5                                  Xtot, X5) 

ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (Ytot) 

(Ytot                                         Xtot, X5) 
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บทท ี5 
 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การดําเนินการวิจยัครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือทราบ 1) ระดบัการปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์
การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข  2) ระดบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล และ3) ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และการวิจัยเป็นการวิจัย         
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 333 แห่ง ผู้ ให้ข้อมูล 
(Respondent) แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 คน 
และพยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน 1 คน รวม
จํานวนทงัสนิ 666 คน ผู้วิจยัได้สง่แบบสอบถามไปให้ผู้ ให้ข้อมลูโดยตรงทางไปรษณีย์ จํานวน 666 
ฉบบั และได้รับแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้กลบัคืนมา จํานวน 
660 ฉบบั จากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล 330 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.10 เครืองมือทีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามเกียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของกระทรวง
สาธารณสุข และผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระยะ 5 ปี (พ .ศ. 2550-2554) ของกระทรวง
สาธารณสขุ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถี ( f ) คา่ร้อยละ (%) คา่เฉลีย ( X ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) จงึขอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิจยัจากผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีมีคะแนนอยู่ในระดับมาก ทังใน
ภาพรวมและรายข้อทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที 1          
เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่าง
สอดคล้องกับบริบท 2) ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบบริการ   
ปฐมภมูิอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ยทุธศาสตร์ ที 4 สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์
ระบบบริการปฐมภูมิ และ4) ยุทธศาสตร์ที 5 สนบัสนุนการวิจัยและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
และ5) ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และระบบบริหารจัดการบุคลากร              
ทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและบริบทของพืนที โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  แต่เมือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ยกเว้นข้อที  3             
ด้านสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบุคลากรทีปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เพียงพอด้วยวิธีการ           
ทีหลากหลายและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  และข้อที 2 ด้านเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากร
สามารถดํารงอยูไ่ด้ในระบบ ทีมีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง ซงึโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล
มีลกัษณะการปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวมและรายข้อที
ใกล้เคียงกนั 

 เมือพิจารณาในรายละเอียดเกียวกับยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในแตล่ะข้อ พบวา่  

 ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศักยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี 1) พัฒนา
โครงสร้างพืนฐานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกบับริบทของพืนที เช่น การปรับภูมิทศัน์ทงัภายใน
และภายนอกอาคาร ฯลฯ 2) พัฒนาการจดัระบบบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทงังานเชิงรุก    
งานเชือมโยง และงานชุมชน โดยให้ครอบคลุมพืนทีทีรับผิดชอบ  3) เสริมศกัยภาพการให้บริการ
สุขภาพ โดยการพัฒนาเครือข่ายและการเชือมต่อบริการระหว่างโรงพยาบาลกับสถานบริการ   
เพือลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  4) พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน 
(Hardware, Software, Peopleware) ให้สอดคล้องกบับริบทของพืนที เช่น Video Conference, 

Call Center, Family Folder  เป็นต้น 5) พฒันาโครงสร้างพืนฐานของหน่วยงานทีตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชนเช่น จดัมุมพักผ่อนสําหรับผู้สูงอายุ จดัมุมพฒันาการเด็ก ปรับสถานทีให้
เอืออํานวยกับประชาชนทุกกลุ่ม ฯลฯ 6) พฒันาระบบบริการสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือจาก
ท้องถิน ชมุชน และเอกชน และ7) พฒันาขีดความสามารถของหน่วยงาน (Hardware, Software, 

Peopleware) ทีตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น Video Conference, Call Center, 

Family Folder เป็นต้น ซึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีลักษณะการปฏิบตัิงานตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิในด้านเพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึง
ชมุชนโดยความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอยา่งสอดคล้องกบับริบททีใกล้เคียงกนั 

 ยทุธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทกุข้อ โดยเรียงคา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี 1) พฒันาคณุภาพและมาตรฐานของสถานบริการ
ให้สอดคล้องกบับริบทต่างๆ ของพืนที 2) สนบัสนุนการประสานเครือข่ายหน่วยงานในพืนที และ
ระหว่างพืนทีเพือการช่วยเหลือ และสนบัสนนุการพฒันาระหว่างกนัและกนั 3) พฒันาการบริหาร
จัดการการส่งต่อ (ส่งไปและส่งกลับให้ดูแลต่อเนือง ) 4) การประสานบริการ พัฒนาขีด
ความสามารถของระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ  5) ปรับโครงสร้างและ
กลไกการจดัการองค์กรให้สามารถรองรับการพฒันาระบบบริการสขุภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ปรับปรุงการบริหารจดัการระบบงบประมาณให้สอดคล้องกบับริบทของหน่วยงาน 7) เร่งรัดให้มี
กลไกประสาน และบริหารนโยบายเกียวกับการพฒันาระบบบริการสุขภาพ  และ8) พฒันาระบบ
การติดตามและประเมินผล เพือการตดัสินใจทางการบริหารอย่างมีประสิทธิผล ซึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลมีลักษณะการปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
ในด้านปรับปรุงการบริหารจัดการเพือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ             
ทีใกล้เคียงกนั 

 ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และระบบบริหารจัดการบุคลากรที
หลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อที 3 ด้าน
สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบุคลากรทีปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เพียงพอด้วยวิธีการ                
ทีหลากหลายและทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม และข้อที 2 เสริมสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากรสามารถ
ดํารงอยู่ได้ในระบบ ทีมีคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี   
1) สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน  ที เกียวข้องกับระบบบริการสุขภาพ                 
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2) เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพือให้เกิดการกระจายทีเหมาะสมและเป็นธรรม          
3) สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชมุชนมีส่วนร่วมวางแผนและบริหารจดัการกําลงัคน
ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของพืนที 4) สนบัสนุนและพฒันาการผลิตบุคลากรที
ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เพียงพอด้วยวิธีการทีหลากหลายและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  และ        
5) เสริมสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากรสามารถดํารงอยู่ได้ในระบบ ซึงโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตําบลมีลกัษณะการปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ในด้านปรับปรุง
ระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบุคลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการ
สขุภาพปฐมภมูิ และบริบทของพืนทีทีใกล้เคียงกนั 

 ยทุธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียง
คา่เฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี 1) เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือขา่ยวิชาชีพ (หมออนามยั 
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว แพทย์ชมุชน นกัวิชาการสาธารณสขุ ทันตาภิบาล 
เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ฯลฯ) 2) ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมมือของเครือข่ายวิชาชีพ 
ประชาชน องค์กรภาคีต่างๆ  ในการพัฒนานโยบาย  และระบบสนับสนุนบริการปฐมภูมิ                  
3) พฒันาการสือสารสาธารณะทีสนบัสนนุให้ประชาชนมีทศันคติทีดี เข้าใจและยอมรับในคณุค่า 
ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพ 4) พฒันาการสือสารสาธารณะทีสนบัสนนุให้บคุลากร
สาธารณสขุมีทศันคติทีดี เข้าใจและยอมรับในคณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพ 
5) ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมกันรณรงค์ค่านิยมในการดูแลสุขภาพและพึงตนเองของประชาชน           
และ6) เครือข่ายวิชาชีพร่วมกนัสร้างคณุคา่ อดุมการณ์การบริการสขุภาพ  ซึงโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลมีลกัษณะการปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ในด้าน
สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภมูิทีใกล้เคียงกนั 

 ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงคา่เฉลียจากมากไป
หาน้อย ดังนี 1) พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ         
(รัฐ ชมุชน ท้องถิน เอกชน) 2) ส่งเสริมศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานและเครือข่ายหน่วยบริการในการ
จดัการความรู้ ทีเป็นลักษณะเฉพาะของบริการปฐมภูมิ 3) ผสมผสานองค์ความรู้สุขภาพสาขา
ต่างๆ ในการจดับริการสุขภาพ 4) สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกคนทีเกียวข้องกับ
ระบบบริการสุขภาพ และ5) สนบัสนนุ ประสานเครือข่ายสถาบนัวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ 
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เทคโนโลยีทีเป็นเอกลักษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ  ซึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมี
ลกัษณะการปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ในด้านสนบัสนนุการวิจยั
และพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีใกล้เคียงกนั 

 2. ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดบัมากทงัในภาพรวมและรายข้อ โดยเรียงคา่เฉลียจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) ผลสมัฤทธิที 1 ด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อย่างสะดวก
ทัวถึงทังในเขตเมืองและชนบท 2) ผลสัมฤทธิที 2 ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหาร       
ทีเ กียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา                  
3) ผลสัมฤทธิที 5 ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยี        
ทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที 4) ผลสมัฤทธิที 4 ด้านคณุคา่ 
ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่ม
วิชาชีพและประชาชน และ5) ผลสมัฤทธิที 3 ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แตเ่มือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ยกเว้นด้านบคุลากรในหน่วยงานสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  ทีมีคะแนนอยู่ในระดับมาก        
ซึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
และได้ผลสมัฤทธิในภาพรวมและรายข้อในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั 

 เมือพิจารณาในรายละเอียดเกียวกบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล
ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในแตล่ะข้อ พบวา่   

 ผลสัมฤทธิที 1 ด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่าง
สะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี 1) ประชาชนในพืนทีมี
ความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 80 2) ประชาชนในพืนทีทีรับผิดชอบร้อยละ 70 สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพพืนฐานทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 3) มีการส่งตอ่ผู้ ป่วยโรคเรือรังและ
ภาวะฉกุเฉินอย่างเหมาะสมตามแนวทางปฏิบตัิ 4) มีการดําเนินการดแูลผู้ ป่วยเรือรังร่วมกันและ
การส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยบริการ 5) หน่วยงานให้บริการทีมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และ6) มีการจดับริการสุขภาพทีมีความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ท้องถิน ชุมชนและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
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ปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสัมฤทธิในด้านประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคุณภาพได้อย่างสะดวกทัวถึงทังในเขตเมืองและชนบท         

ในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั 

 ผลสัมฤทธิที 2 ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 
ดงันี 1) บคุลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์การทํางานจากการแลกเปลียน
มาพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ 2) บุคลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้และประสบการณ์     
การทํางานจากการแลกเปลียนมาพฒันาบริการให้มีความสขุ  3) หน่วยบริการและเครือข่ายมีการ
พฒันาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิมขึน 4) ร้อยละ 80 ของแผนปฏิบตัิงานสามารถนําไป
ปฏิบตัิตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด  5) หน่วยงานมีแผนปฏิบตัิการที
รองรับนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้สําเร็จทังในระดบัผลผลิตและระดบัผลลัพธ์       
6) หนว่ยบริการและหนว่ยบริหารสามารถตดิตามประเมินผลการบริการและการบริหารได้ตามแผน
ทีหน่วยงานนนัๆ กําหนด 7) หน่วยบริการและเครือข่ายมีการใช้ระบบข้อมูลร่วมกันเพือวางแผน 
พัฒนาการจัดบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด  8) นโยบาย
ระดับประเทศทีเกียวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพืนทีสามารถนําไปสู่ การปฏิบัติได้       
9) หน่วยบริการมีสภาพคล่องทางการเงินตามเกณฑ์ทีกําหนด  และ10) หน่วยบริการได้รับ
งบประมาณทีเป็นธรรมสอดคล้องกับผลงานและต้นทุนการดําเนินงาน  ซึงโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสมัฤทธิในด้าน
หนว่ยบริการปฐมภมูิและหนว่ยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ
และสนบัสนนุการพฒันาในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั 

 ผลสมัฤทธิที 3 ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสขุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านบคุลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในการจดับริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ทีมีคะแนนอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงคา่เฉลียจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี 1) บคุลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการจดับริการสขุภาพ
ได้อย่างเหมาะสม 2) หน่วยงานมีการบริหารจดัการให้มีบคุลากรให้บริการได้อย่างเพียงพอตอ่กับ
ภาระงาน 3) อตัราคงอยู/่อตัราหมนุเวียนของบคุลากรทีปฏิบตัิงานทีหน่วยบริการมีความเหมาะสม
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ในสภาพปัจจบุนั 4) บคุลากรทีได้รับการพฒันาสามารถปฏิบตัิงานในหน่วยงานได้อย่างมีคณุภาพ
และตอ่เนือง 5) องค์กรปกครองสว่นท้องถินมีสว่นสนบัสนนุทนุเพือการพฒันาบคุลากรสาธารณสขุ
ให้บริการในพืนที และ6) องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีส่วนสนบัสนุนทุน  เพือการผลิตบุคลากร
สาธารณสขุให้บริการในพืนที ซงึโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสมัฤทธิในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุลากรทีมีคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั 

 ผลสมัฤทธิที 4 ด้านคณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้
และยอมรับอย่างกว้างขวางทังในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 
ดังนี 1) บุคลากรในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในคุณค่า ศักดิศรีของระบบบริการสุขภาพ          
2) บคุลากรสาธารณสขุ (ผู้บริหาร ผู้ ให้บริการ กลุ่มวิชาชีพอืน) มีทศันคติทีดี และมีความเข้าใจใน
คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลักษณ์ของระบบบริการสุขภาพ 3) ประชาชนในพืนทีมีความเข้าใจและ
ยอมรับคณุค่าและเอกลักษณ์ระบบบริการสุขภาพ 4) เครือข่ายวิชาชีพมีอุดมการณ์ร่วมกันเพือ 
การพัฒนางานบริการสุขภาพ 5) บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมีการใช้ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้เกียวกบับริการสขุภาพทีดี/นวตักรรมบริการสขุภาพในลกัษณะตา่งๆ ทีทนัสมยั 6) มีนโยบาย
ด้านการจดัสรรกําลงัคนและงบประมาณเพือสนบัสนนุการพฒันาบริการสขุภาพทีเครือข่ายวิชาชีพ
และภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันกําหนดและนําไปบูรณาการกับแผนอืนๆ  และ7) ประชาชนร้อยละ 70     
มีคา่นิยมในการดแูลสขุภาพและพงึตนเองได้ ซึงโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลปฏิบตัิงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และได้ผลสัมฤทธิในด้านคุณค่า ศักดิศรี และ
เอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและ
ประชาชนในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั 

 ผลสัมฤทธิที 5 ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงคา่เฉลียจากมากไป
หาน้อย ดงันี 1) บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายสามารถใช้ความรู้ทีเฉพาะกับประชาชนใน
พืนทีเพือพัฒนาสุขภาพประชาชน  2) บุคลากรในหน่วยงานใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที
พฒันาขึนเพือบริการให้แก่ประชาชนอย่างมีคณุภาพและมีเอกลักษณ์ทีชัดเจน  3) ประชาชนใน
พืนทีบริการใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ในการดแูลสขุภาพในชีวิตประจําวนั และ4) สถาบนั
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วิชาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลักษณ์ระบบบริการ
สขุภาพของหนว่ยงาน ซงึโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการปฐมภูมิ  และได้ผลสัมฤทธิในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการ              
บนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที
ในลกัษณะทีใกล้เคียงกนั 

 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์จากมากไปหา
น้อย พบว่า 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวม และ2) ยุทธศาสตร์ที 5 
สนบัสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในภาพรวม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 

 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ในด้านที 1 ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้อย่างสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท  โดยเรียงลําดบั
ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย  พบว่า 1) ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ
สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ  2) ยุทธศาสตร์ที 5 สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และ3) ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้
เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทกุภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท ส่งผลต่อผลสมัฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในด้านประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผสมผสานทีมีคณุภาพได้
อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 

 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านที 2 หน่วยบริการปฐมภูมิ
และหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพฒันาระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนการ
พฒันา โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์จากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
บริการปฐมภูมิในภาพรวม และ2) ยุทธศาสตร์ที 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการ  
ปฐมภูมิ ส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข
ในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพและสนบัสนนุการพฒันา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 
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 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านที 3 หน่วยบริการปฐมภูมิ
มีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์
จากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ยทุธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหาร
จดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิ และบริบทของพืนที  และ
และ2) ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านที 4 คณุค่า ศกัดิศรี และ
เอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและ
ประชาชน โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์จากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการ
ยอมรับ คณุคา่ ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ และ2) ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการ
วิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลใน
ด้านคุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ของระบบบริการ ปฐมภูมิ เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่าง
กว้างขวางทงัในกลุม่วิชาชีพและประชาชน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 

 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ในด้านที 5 หน่วยบริการปฐมภูมิ
สามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและ
ศกัยภาพของพืนที โดยเรียงลําดบัความสมัพันธ์จากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในภาพรวม และ2) ยุทธศาสตร์ที 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในด้านหน่วย
บริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของ
ประชาชนและศกัยภาพของพืนที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 
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การอภปิรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจยั เป็นการนําประเด็นทีสําคญัของผลการวิจยัมาพิจารณาตาม
ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจยัทีเกียวข้อง  เพือให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 
ดงัตอ่ไปนี 

 1. การปฏิบตัติามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
กระทรวงสาธารณสขุ ได้ให้ความสําคญัของการให้บริการปฐมภูมิไว้ว่า บริการด้านสขุภาพเริมมี
การแบ่งเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในช่วงทศวรรษที 1920 โดยแบ่งตามคุณภาพและ
สมรรถนะของการให้บริการจากน้อยไปมาก บนพืนฐานของกระบวนทศัน์ (Paradigm) ทีเป็นความ
เชือและความคาดหวงัในขณะนนัว่าบริการทีดี คือโรงพยาบาลและเทคโนโลยี  โดยให้ความหมาย
ของการให้บริการปฐมภูมิว่า เป็นการให้บริการในชุมชนโดยผู้ ให้บริการทีอยู่ในสถานพยาบาล 
ในขณะทีการให้บริการทุติยภูมิและตติยภูมิคือ การให้บริการในโรงพยาบาล (The Dawson 

Report 1920) และการให้บริการในชมุชนจึงเป็นกรอบพืนฐานของบริการปฐมภูมิ ซึงมีพฒันาการ
มาอย่างตอ่เนือง โดยเฉพาะอย่างยิงในสงัคมตะวนัตก และเริมมีศกัดิศรีทงัในเชิงคณุภาพบริการ
และสมรรถนะของการให้บริการไมน้่อยกวา่การให้บริการในโรงพยาบาลตงัแตช่่วงทศวรรษที 1950 

(Balint 1964) โดยแสดงให้เห็นถึงจําเพาะทีต่างกัน กล่าวคือการให้บริการในระดับปฐมภูมิ       
เน้นองค์ความรู้เชิงกว้าง ให้ความสําคญักับการทําความเข้าใจและแก้ปัญหาสุขภาพทีเกิดจาก
ปฏิสมัพนัธ์อนัซบัซ้อนของร่างกายจิตใจสงัคมและจิตวิญญาณ ส่วนการให้บริการทีโรงพยาบาล
เน้นองค์ความรู้แบบลกึทางด้านชีววิทยาการแพทย์ (Yahn 1979) และการศกึษาเปรียบเทียบระบบ
บริการการแพทย์และสาธารณสขุใน 12 ประเทศทางตะวนัตก พบว่าประเทศทีให้ความสําคญักบั
หน่วยบริการปฐมภูมิ และทําให้หน่วยบริการปฐมภูมิเข้มแข็งมีแนวโน้มทีผลลัพธ์สุขภาพของ
ประชาชนดีกวา่ และคา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพตํากวา่ ( Starfield,1994) 

 ดังนัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จึงสอดคล้องกับแนวคิดและ
หลักการของระบบบริการปฐมภูมิ ซึงสํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กระทรวง
สาธารณสุข ได้กล่าวไว้ว่า หมายถึง ระบบทีให้บริการสุขภาพในระดบัทีเป็นด่านแรกของระบบ
บริการสาธารณสขุ (First line health services) ทําหน้าทีรับผิดชอบดแูลสขุภาพของประชาชน
อย่างต่อเนืองร่วมกับประชาชน โดยประยุกต์ความรู้ทังทางด้านการแพทย์ จิตวิทยา และ
สงัคมศาสตร์ ในลกัษณะผสมผสาน (Integrated) การส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษา
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โรค และการฟืนฟูสภาพได้อย่างต่อเนือง (Continuous) ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic) ให้แก่
บคุคล ครอบครัว และชมุชน (Individual, family and community)  โดยมีระบบการส่งตอ่และ
เชือมโยงกบัโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวมทงัประสานกบัองค์กรชมุชนในท้องถิน เพือพฒันา
ความรู้ของประชาชนในการดแูลสง่เสริมสขุภาพของตนเอง และสามารถดแูลตนเองเมือเจ็บป่วยได้
อยา่งสมดลุ  

 กอรปกับรัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ได้แถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมือวันที 29 ธันวาคม 2551 มีนโยบายด้านสาธารณสุข      
ข้อ 3.3.3 “ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐ   
ทกุระดบัให้ได้มาตรฐาน ยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจําตําบล และ
พฒันาระบบเครือขา่ยการสง่ตอ่ในทกุระดบัให้มีประสิทธิภาพ...” ซึงตอ่มากระทรวงสาธารณสขุได้
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดงักล่าวข้างต้น นายวิทยา แก้วภราดยั รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประกาศเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขรองรับใน ข้อ 2 “ปรับปรุงระบบบริการ
ด้านสาธารณสขุ โดยลงทุนพฒันาระบบบริการสขุภาพภาครัฐทุกระดบัให้ได้มาตรฐาน ยกระดบั
สถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจําตําบล” ซึงตอ่มาในปี พ.ศ. 2553 นายจริุนทร์ 
ลักษณวิศิษฎ์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขทีสําคัญ
รองรับ ข้อ 1 เน้นการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคเป็นหลกั ข้อ 2 เร่งรัดการพฒันาคณุภาพการ
รักษาพยาบาลและคุณภาพการบริการในทุกระดับ ข้อ 3 สร้างความเชือมันในประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการควบคุมโรค ข้อ 6 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน รวมทงัใน รพ.สต. ข้อ 7 สนบัสนุน อสม.มีบทบาท เชิงรุกมากขึน ข้อ 8 พฒันาระบบ
ข้อมลูสารสนเทศ ข้อ 10 ผลกัดนัและพฒันากฎหมาย เช่น พระราชบญัญัติวิชาชีพการสาธารณสขุ 
และได้มีการปรับเปลียนและดําเนินการโครงการดงักล่าวข้างต้นมาอย่างต่อเนือง  และได้มีการ
กําหนดกรอบการประเมิน รพ.สต. ด้วยตนเอง ใน 4 ประเด็นสําคญั 22 องค์ประกอบ ตลอดจนมี
โครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพือคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิม พฒันาเป็น รพ . 3S คือ 
บรรยากาศ (Structure), บริการ (Service) และบริหารจัดการ (System) ทีได้มีการกําหนด
กิจกรรมทีต้องดําเนินการ (The Must) และควรทํา (The Best) ของ รพ.สต. ซึงในแตล่ะส่วนได้อยู่
ระหว่างดําเนินการในขณะทีนโยบาย รพ.สต. ก็ยงัมีการปรับปรุงและพฒันาเพือให้เหมาะสมและ
ชดัเจนเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด 
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 จากหลกัการ แนวคิด ความสําคญั และนโยบายของรัฐบาลดงักล่าวข้างต้น แสดงให้
เห็นวา่ ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนสนบัสนุนในการพัฒนาศกัยภาพการให้บริการสุขภาพทงัหน่วยงาน    
ผู้ ให้บริการ และประชาชนผู้ รับบริการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเริมต้นจากการ
พฒันาปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานของหน่วยงาน พฒันาระบบบริหารจดัการบคุลากรให้สอดคล้อง
กบับริบทของพืนที พฒันาระบบบริหารจดัการบริการปฐมภูมิโดยความร่วมมือจากทกุภาคส่วนทงั
ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิน และประชาชน สร้างคณุคา่ของระบบบริการปฐมภูมิเพือให้ประชาชน
เกิดความเชือมนั ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม และสามารถพึงตนเองในการดแูลสขุภาพ ตลอดจน
การสนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรและประชาชนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการจดัการสขุภาพโดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนตา่งๆ   

 สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ได้ทําการวิจยัเรือง “รายงานการ
ประเมินผลนโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 
2552” พบว่า การดําเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) ในระยะนําร่องตาม
แผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสขุทีผา่นมาบางเรืองก็ประสบความสําเร็จและเป็นรูปแบบที
ดี แตบ่างเรืองก็ยงัมีปัญหาทีเป็นผลกระทบตอ่การดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การสือสารและ
สร้างความเข้าใจตอ่นโยบาย รพ.สต. ยงัไม่ชดัเจน ไม่นิง และทําให้เกิดความคาดหวงัเกินจริงของ
ประชาชน การมีความสบัสนและมนัใจของผู้บริหาร ผู้สนบัสนนุและผู้ปฏิบตัิงาน รพ .สต. ตอ่ความ
ไมช่ดัเจน ไมบ่รูณาการ และไมย่งัยืนของนโยบายในการกําหนดเป้าหมาย ขนาด ระดบัการพฒันา 
และการสนับสนุนทีไม่ใช่แบบเดียวกันทังหมด ปัญหาความไม่แน่นอน ความหลากหลาย และ
ความเข้มแข็งของการขบัเคลือนนโยบายทีแตกต่างกนัเกียวกับโครงสร้างองค์กรและกลไกรองรับ
การบริหารจัดการ รพ.สต. ปัญหาทีสําคัญและความต้องการสนับสนุนในการพัฒนา รพ .สต.      
ทงัด้านกําลงัคน เครืองมืออปุกรณ์ โครงสร้างพืนฐาน ฯลฯ  

 ผลการวิจยัในครังนี พบว่า การปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บางข้อก็สอดคล้องกับผลการวิจัยดังกล่าว บางข้อก็ไม่
สอดคล้อง ยกตวัอย่างเช่น การปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิ
ให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท เช่น  การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานของหนว่ยงาน การพฒันาขีดความสามารถของหน่วยงาน และการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  และยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหาร
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จดัการเพือสนบัสนนุระบบบริการปฐมภมูิอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การเร่งรัดบริหารนโยบาย ปรับ
โครงสร้างการจัดการองค์กร ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานบริการ การประสานเครือข่ายหน่วยงานในพืนที และการพฒันาระบบติดตาม
และประเมินผล ซึงผลการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์ทงั 2 ข้อ มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ทงันีเพราะ 
รัฐบาลได้กําหนดเป็นนโยบายอย่างชดัเจนทีให้การสนบัสนนุงบลงทนุเป็นงบครุภณัฑ์ และงบปรับ
โครงสร้างพืนฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีกลไกเร่งรัดประสานนโยบาย และมีการพฒันา
ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทีให้บริการสุขภาพเป็นส่วนใหญ่  และได้รับความร่วมมือ 
สนับสนุน และช่วยเหลือซึงกันและกันจากภาคีเครือข่ายสุขภาพทงัภาครัฐ ท้องถิน ชุมชนและ
เอกชน ในการพฒันาระบบบริการสขุภาพเป็นอยา่งดี  

 ถึงแม้ว่าผลการวิจยัจะอยู่ในระดบัมากโดยภาพรวมก็ตาม แตเ่มือพิจารณาเป็นรายข้อ
ของแตล่ะยทุธศาสตร์ พบว่า ยทุธศาสตร์ทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ยทุธศาสตร์ที 3 การปรับปรุงระบบ
การผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพ
ปฐมภูมิ และบริบทของพืนที รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ
บริการ ปฐมภมูิ และยทุธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการ
ปฐมภูมิ ตามลําดบั แต่เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อยของยุทธศาสตร์ทงั 3 ข้อ พบว่า ประเด็นทีมี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับทีแตกต่างจากข้ออืนๆ ได้แก่ การสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบุคลากรที
ปฏิบตังิานในหนว่ยงานให้เพียงพอด้วยวิธีทีหลากหลายและทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม การเสริมสร้าง
ขวัญกําลังใจให้บุคลากรสามารถดํารงอยู่ได้ในระบบ การสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และชุมชนมี  ส่วนร่วมวางแผนและบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพืนที การเร่งพฒันาระบบบริหารจดัการบคุลากร เพือให้เกิดการกระจายทีเหมาะสม
และเป็นธรรม การสร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกคนทีเกียวข้องกับระบบบริการ
สขุภาพ เครือข่ายวิชาชีพร่วมกนัสร้างคณุคา่ อดุมการณ์การบริการสขุภาพ ภาคีเครือข่ายสขุภาพ
ร่วมกนัรณรงค์ค่านิยมในการดแูลสขุภาพและพึงตนเองของประชาชน การผสมผสานองค์ความรู้
สขุภาพสาขาตา่งๆ ในการจดับริการสขุภาพ และการสนบัสนนุ ประสานเครือข่ายสถาบนัวิชาการ
ในการสร้างองค์ความรู้  เทคโนโลยีทีเป็นเอกลักษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ  แสดงว่า              
การดําเนินงานตามยทุธศาสตร์ทีเกียวกบัด้านการบริหารจดัการบคุลากร ยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง
การยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการปฐมภูมิของเครือข่ายวิชาชีพ และ
ยุทธศาสตร์ด้านสนบัสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จ
เท่าทีควร ซึงยุทธศาสตร์เหล่านีเป็นยุทธศาสตร์ทีสําคญัเป็นอย่างยิง ทีเกียวข้องกับการบริหาร
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จัดการทรัพยากรมนุษย์ ทังผู้ ให้บริการ องค์กรผู้ สนับสนุนการบริหารจัดการ และประชาชน
ผู้ รับบริการ เพราะองค์กรจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวย่อมขนึอยู่กบัทรัพยากรมนษุย์ ซึงควร
ได้รับการศึกษาวิจยัเพิมเติม เพือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพฒันา แก้ไข และปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป  

 สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทําการวิจัยเรือง “รายงานการติดตามประเมินผลนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ของหน่วยงานต่างๆ” โดยทําการสํารวจการรับรู้
สถานการณ์นโยบายและแนวทางการพัฒนารพ .สต. จากผู้ ปฏิบตัิงานในพืนที พบว่า การรับรู้
มาตรการสําคญัจากนโยบายรพ.สต. กลุ่มทีทราบและมีความชัดเจนในแนวทางพัฒนามีเพียง  
ร้อยละ 48.60 กลุม่ทีทราบแตไ่มช่ดัเจนในแนวทางพฒันามีเพียงร้อยละ 40.80 เท่านนั ความมนัใจ
ในการปฏิบตังิานตามลกัษณะงานในภาพรวมในระดบัมากร้อยละ 50.80 และคอ่นข้างมากร้อยละ 
43.20 ความมนัใจในด้านองค์ความรู้และทกัษะการบริหารจดัการคอ่นข้างมากร้อยละ 52.50  

 สรุปได้ว่า ผลการวิจัยในด้านการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ    
ปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในครังนี แสดงให้  
เห็นว่า ปัญหาการดําเนินงานในด้านความไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน ไม่บูรณาการ และไม่ยังยืนต่อ
นโยบายรพ.สต. ของผู้ บริหาร ผู้ สนับสนุน และผู้ ปฏิบัติงาน ปัญหานโยบายในการกําหนด
เป้าหมาย ขนาด ระดบัการพฒันา และการสนบัสนนุทีไมใ่ช่แบบเดียวกนัทงัหมด และปัญหาความ
ไม่แน่นอน ความหลากหลาย และความเข้มแข็งของการขบัเคลือนนโยบายทีแตกตา่งกนัเกียวกับ
โครงสร้างองค์กรและกลไกรองรับการบริหารจดัการ รพ.สต.ได้รับการพฒันา ปรับปรุงและแก้ไข
ตามยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท และยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ
สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมีผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก แต่ปัญหา
ความต้องการสนับสนุนในการผลิตและพัฒนากําลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพืนที      
ปัญหาการเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่บคุลากร ปัญหาการสนบัสนนุความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปัญหาเครือข่ายวิชาชีพ
ร่วมกันสร้างคุณค่า ค่านิยมในการดูแลสุขภาพและพึงตนเองของประชาชน  และปัญหาการ
ผสมผสานองค์ความรู้สุขภาพสาขาต่างๆ ในการจัดบริการสุขภาพ  ควรได้รับการพฒันาหาแนว
ทางการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ทีเกียวกับด้านการบริหารจัดการ
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บุคลากร ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการยอมรับ คุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ระบบบริการ     
ปฐมภูมิของเครือข่ายวิชาชีพ และยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการ    
ปฐมภมูิ 

 2. ผลการวิจัยในด้านผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเว้น ผลสมัฤทธิที 3 ด้านหน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุลากรทีมีคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทีมีค่าเฉลียอยู่ในระดับปานกลาง เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินมีส่วนสนับสนุนทุนเพือการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้บริการ   
ในพืนที บคุลากรทีได้รับการพฒันาสามารถปฏิบตังิานในหนว่ยงานได้อย่างมีคณุภาพและตอ่เนือง 
อตัราคงอยู่/อัตราหมุนเวียนของบุคลากรทีปฏิบตัิงานทีหน่วยบริการมีความเหมาะสมในสภาพ
ปัจจุบนั และหน่วยงานมีการบริหารจดัการให้มีบุคลากรให้บริการได้อย่างเพียงพอต่อภาระงาน  
ซึงสอดคล้องกบัการปฏิบตัิตามยุทธศาสตร์ข้อที 3 ในด้านการเสริมสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากร
สามารถดํารงอยู่ได้ในระบบ และด้านการสนบัสนุนและพฒันาการผลิตบุคลากรทีปฏิบตัิงานใน
หนว่ยงานให้เพียงพอด้วยวิธีการทีหลากหลายและทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึงมีคา่เฉลียอยู่ในระดบั
ปานกลางเช่นกัน นอกจากนียังมีผลสัมฤทธิบางข้อ ทีมีค่าเฉลียแตกต่างกับข้ออืนๆ ได้แก่            
1) ผลสัมฤทธิที 2 หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
จดัการทีมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนการพฒันา เช่น หน่วยบริการได้รับงบประมาณทีเป็นธรรม
สอดคล้องกบัผลงานและต้นทนุการดําเนินงาน หน่วยบริการมีสภาพคล่องทางการเงินตามเกณฑ์  
ทีกําหนด และนโยบายระดบัประเทศทีเกียวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพืนทีสามารถ
นําไปสู่การปฏิบตัิได้ 2) ผลสมัฤทธิที 4 คณุค่า ศกัดิศรี และเอกลักษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิ 
เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  เช่น ประชาชนร้อยละ 70   
มีค่านิยมในการดูแลสุขภาพและพึงตนเองได้ และมีนโยบายด้านการจัดสรรกําลังคนและ
งบประมาณ เพือสนบัสนุนการพฒันาบริการสุขภาพทีเครือข่ายวิชาชีพและภาคีต่างๆ ได้ร่วมกัน
กําหนดและนําไปบูรณาการกับแผนอืนๆ และ3) ผลสัมฤทธิที 5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถ
จดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพ
ของพืนที เช่น สถาบันวิชาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็น
เอกลักษณ์ระบบบริการสุขภาพของหน่วยงาน  เป็นต้น ซึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในด้าน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิทีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
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 สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ได้ดําเนินการวิจยัเรือง “รายงาน
ประเมินผลนโยบายการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในระยะนําร่องของปีงบประมาณ 
2552” พบว่า ผลการดําเนินงานทีเกียวกบัผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลทีผ่าน
มาบางเรืองก็ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย แตบ่างเรืองก็ยงัไม่บรรลเุป้าหมายเท่าทีควร ได้แก่ 
สถานการณ์การเงินการคลงัทียงัไม่คอ่ยดีและไม่สามารถพึงตนเองได้ ปัญหาผลการดําเนินงานที
สําคญัยงัไมไ่ด้ตามเป้าหมายเนืองมาจากความไม่พร้อมของบคุลากรและอปุกรณ์ทีสนบัสนนุ เช่น 
การจัดบริการนอกเวลาราชการ 24 ช.ม. การจัดบริการให้คําปรึกษาผ่าน Call Center              
การจัดระบบให้คําปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลระหว่าง รพ .สต.กับรพ.แม่ข่ายผ่านทาง  Web 

Cam การจดัระบบส่งตอ่ผู้ ป่วยฉกุเฉิน และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทีมีมาตรฐานคณุภาพเดียวกับ
รพ.แมข่า่ย เป็นต้น และปัญหาการจดับริการสขุภาพในบางพืนที  ยงัไม่เห็นความแตกตา่งมากนกั 
มีข้อจํากัดและไม่ชดัเจนในการจัดบริการเชิงรุก การเชือมโยงบริการ และระบบสนบัสนุนในการ
จดับริการเชิงรุกรายบคุคลและรายกลุ่ม นอกจากนีประชาชนยงัมีปัญหาทางด้านสขุภาพทีสําคญั 
3 อนัดบัแรก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคเกียวกบัระบบตอ่มไร้ท่อ โภชนาการและ เมตะบอ
ลิซึม และโรคระบบหายใจ และมีความคาดหวังทีสําคญัว่าจะมีกําลังคนเพิมขึน มีแพทย์ประจํา    
มีเครืองมืออปุกรณ์ บริการทีจําเป็นเพิมขนึ บริการ 24 ช.ม. บริการมีคณุภาพและเข้าถึงได้ง่าย มีรถ
รับสง่ผู้ ป่วยถึงบ้าน และจดับริการเชิงรุกในชมุชนทีเพิมมากขนึ 

 นอกจากนี มีผลงานวิจยัทีเกียวข้องของหน่วยงานอืน ได้แก่ 1) สํานกังานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยกองทุนเพือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  พบว่า  การสนับสนุนให้มี
คณะกรรมการบริหารรพ .สต. อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบจากสามภาคส่วน คือ        
ภาคผู้ ให้บริการ ภาคผู้ รับบริการ และภาคประชาชน การสนบัสนนุงบประมาณจากสปสช . ในการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแห่งละ 10 ล้านบาท และเขตชนบทแห่งละ 1 ล้านบาท     
รวมทงัหมด 200 แห่ง 2) สํานกังานวิจยัและพฒันาระบบสขุภาพชุมชน ได้ทําการสํารวจการรับรู้
สถานการณ์นโยบายและแนวทางการพฒันารพ.สต. จากผู้ปฏิบตัิงานในพืนที พบว่า คณุลกัษณะ
ทีพงึประสงค์ของรพ.สต. ประกอบด้วย การเป็นจดุแรกทีประชาชนเข้าถึง ผู้มารับบริการควรได้พบ
บคุลากรคนเดิมตอ่เนือง ควรเป็นจุดบริการทีสามารถดแูลแบบองค์รวม ทํางานในเชิงรุกในชุมชน  
และสามารถตอบสนองปัญหาในพืนที ควรมีการเพิมบทบาทมากขึนกว่าสถานีอนามัยทัวไป     
ร้อยละ 78.00 ความมนัใจในการดแูลกลุม่ประชากรเฉพาะในภาพรวม ผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่มีความ
มนัใจในการทํางานในระดบัมาก ร้อยละ 49.40 และระดบัค่อนข้างมาก ร้อยละ 43.20 เท่านนั     
3) จตภุูมิ นีละศรี ได้ศกึษาความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาชนทีมีตอ่โรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพตําบลของคนในตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่า ความรู้
ความเข้าใจของประชาชนต่อรพ.สต.หนองงูเหลือม โดยรวมอยู่ในระดบัมากร้อยละ 95.8 เช่น    
รพ.สต.มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนในชุมชน และจุดเด่นของรพ .สต.คือ
ความเป็นกนัเองระหวา่งเจ้าหน้าทีผู้ให้บริการและประชาชน ส่วนระดบัความคิดเห็นของประชาชน
ทีมีต่อ  รพ.สต. พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่น ด้านสิงอํานวยความสะดวก ด้านกิจกรรม
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ และด้านการเข้าถึงบริการ 

 จากข้อมูลผลการวิจัยในครังนี และผลงานวิจัยของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน และจตุภูมิ นีละศรีทีกล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ทียงัไมบ่รรลตุามเป้าประสงค์เท่าทีควร ได้แก่ ด้านหน่วยบริการ
ปฐมภูมิมีบุคลากรทีมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ด้านหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและหน่วยบริหารทีเกียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและ
สนบัสนนุการพฒันา ด้านคณุค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิเป็นทีรับรู้และ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทงัในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน  และด้านหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถ
จดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพ
ของพืนที ซึงมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การเงินการคลังไม่ค่อยดี การสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตและพฒันาบุคลากรในพืนทีจากท้องถินมีน้อย นโยบาย
ระดบัประเทศยังไม่สอดคล้องกับความพร้อมขององค์กรระดบัพืนที การพัฒนาบุคลากรยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าทีควร ความคาดหวังของประชาชนสูงเกินกว่าความจําเป็นในการรับบริการ
สขุภาพในปัจจุบนั ประชาชนบางส่วนมีค่านิยมในการดแูลสุขภาพและพึงตนเองได้น้อย เป็นต้น 
สําหรับแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดงักล่าว ได้แก่ การผลกัดนันโยบายด้านการจดัสรร
กําลงัคนและงบประมาณ เพือสนบัสนนุการพฒันาบริการสขุภาพทีเครือข่ายวิชาชีพและภาคีตา่งๆ 
ได้ ร่วมกันกําหนดและนําไปบูรณาการกับแผนอืนๆ  ให้เ ป็นรูปธรรม  การสนับสนุนให้มี
คณะกรรมการบริหารรพ.สต.อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบจากสามภาคส่วน คือ ภาค      
ผู้ ให้บริการ ภาคผู้ รับบริการ และภาคประชาชน การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติในการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทงัในเขตเมืองและเขตชนบทให้
สอดคล้องกับบริบทของพืนที และการขอสนบัสนนุสถาบนัวิชาการให้มีส่วนร่วมในการสร้างและ
พฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ระบบบริการสขุภาพของหนว่ยงาน 
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 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสมัฤทธิของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นการพยากรณ์ หรือการประมาณ หรือการ
คาดว่าอะไรจะเกิดในอนาคต เช่น การพยากรณ์ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล
ในปีหน้า ก็ต้องมีการศึกษาข้อมลูและพยากรณ์ว่ายทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิใน
ปัจจุบนัมีความสมัพนัธ์กนัมากน้อยอย่างไร จะส่งผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธิหรือไม่ ถ้ามีผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบ เพือจะได้นําข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง  แก้ไข และ
ตดัสินใจหาแนวทางการดําเนินงานให้บรรลตุามเป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์ 

 จากผลการวิจยัในครังนี พบว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิของโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม                
โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ  
ปฐมภูมิในภาพรวม และ2) ยุทธศาสตร์ที 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ          
แตสํ่าหรับยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท  ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ
สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต 
พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิ
และบริบทของพืนที และยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบ
บริการปฐมภูมิ ไม่ได้ส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิในภาพรวมโดยตรง แตมี่ส่วนสนบัสนนุให้เกิดผลสมัฤทธิ
ทางอ้อม เนืองจากมีความสมัพนัธ์ด้วยกนัเอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในด้านที 1 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ผสมผสานทีมีคณุภาพได้อยา่งสะดวกทวัถึงทงัในเขตเมืองและชนบท โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ยทุธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนนุระบบบริการ
ปฐมภมูิอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
และ3) ยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภมูิให้เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือจาก
ทกุภาคส่วนอย่างสอดคล้องกบับริบท แตสํ่าหรับยทุธศาสตร์ในภาพรวม ยทุธศาสตร์ที 3 ปรับปรุง
ระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบุคลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิและบริบทของพืนที และยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คณุค่า ศกัดิศรี และ
เอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ไม่ได้ส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิในด้านนีโดยตรง แตมี่ส่วนสนบัสนุนให้
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เกิดผลสมัฤทธิทางอ้อม เนืองจากมีความสมัพนัธ์ด้วยกันเอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.01 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขในด้านที 2 หน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหาร   
ทีเ กียวข้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนา               
โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ   
ปฐมภูมิในภาพรวม และ2) ยุทธศาสตร์ที 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ          
แตสํ่าหรับยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท  ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ
สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต 
พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิ
และบริบทของพืนที และยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบ
บริการปฐมภูมิ ไม่ได้ส่งผลต่อผลสมัฤทธิในด้านนีโดยตรง แต่มีส่วนสนบัสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ
ทางอ้อม เนืองจากมีความสมัพนัธ์ด้วยกนัเอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในด้านที 3 หน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรทีมี
คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์จากมากไป
หาน้อย ได้แก่ 1) ยทุธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากร
ทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและบริบทของพืนที และ2) ยทุธศาสตร์ที 
5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  แต่สําหรับยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท ยทุธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนนุระบบ
บริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คุณค่า ศกัดิศรี และ
เอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ ไม่ได้ส่งผลตอ่ผลสมัฤทธิในด้านนีโดยตรง แตมี่ส่วนสนบัสนุนให้
เกิดผลสมัฤทธิทางอ้อม เนืองจากมีความสมัพนัธ์ด้วยกันเอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.01 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในด้านที 4 คณุคา่ ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ของระบบ
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บริการปฐมภูมิ  เป็นทีรับรู้และยอมรับอย่างกว้างขวางทังในกลุ่มวิชาชีพและประชาชน               
โดยเรียงลําดบัความสมัพนัธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ยทุธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คณุคา่ 
ศกัดศิรี และเอกลกัษณ์ระบบบริการปฐมภูมิ และ2) ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันา
ระบบบริการปฐมภูมิ แตสํ่าหรับยทุธศาสตร์ในภาพรวม ยุทธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยาย
บริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท  
ยทุธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจดัการเพือสนบัสนนุระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยทุธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลาย
สอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิและบริบทของพืนที ไม่ได้ส่งผลต่อผลสมัฤทธิในด้านนี
โดยตรง แตมี่สว่นสนบัสนนุให้เกิดผลสมัฤทธิทางอ้อม เนืองจากมีความสมัพนัธ์ด้วยกนัเอง อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในด้านที 5 หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการ
บนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที  
โดยเรียงลําดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ   
ปฐมภูมิในภาพรวม และ2) ยุทธศาสตร์ที 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ          
แตสํ่าหรับยทุธศาสตร์ที 1 เพิมศกัยภาพและขยายบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชมุชนโดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องกับบริบท  ยุทธศาสตร์ที 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ
สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที 3 ปรับปรุงระบบการผลิต 
พฒันา และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภูมิ
และบริบทของพืนที และยุทธศาสตร์ที 4 สร้างการยอมรับ คุณค่า ศกัดิศรี และเอกลกัษณ์ระบบ
บริการปฐมภูมิ ไม่ได้ส่งผลต่อผลสมัฤทธิในด้านนีโดยตรง แต่มีส่วนสนบัสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ
ทางอ้อม เนืองจากมีความสมัพนัธ์ด้วยกนัเอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 

 ข้อสงัเกตอีกประการหนึงคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพในสงักดักระทรวงสาธารณสขุทงัในภาพรวมและรายข้อ
ทกุข้อ คือ ยทุธศาสตร์ที 5 สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



151 

 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 ผู้วิจยัได้สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ตามข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง และผลงานวิจยัทีเกียวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะเพือเป็น
แนวทางในการพฒันาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครังต่อไป 
ดงัตอ่ไปนี 

ข้อเสนอแนะทวัไป 

 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ เป็นนวตักรรมทางการบริหารทีมีกลไก
ของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) 

ตามทฤษฎีระบบ (System Theory) และเป็นการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ (Results Based 

Management: RBM) ทีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล จึงควรมีแผนงาน/โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข     
ทุกระดับทังระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล เพือใ ห้เกิดการปรับกระบวนทัศน์เชิงระบบ 
(Systematic Thinking) ทักษะและสมรรถนะในการบริหารจดัการองค์การแบบองค์รวม  และ
บรูณาการได้กบัทกุภาคสว่นทงัภาครัฐ ท้องถิน และเอกชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีการผลกัดนันโยบายด้านการจดัสรรกําลงัคนและงบประมาณ เพือสนบัสนุน
การพฒันาบริการสขุภาพทีเครือข่ายวิชาชีพและภาคีต่างๆ ได้ร่วมกนักําหนดและนําไปบรูณาการ
กบัแผนอืนๆ ให้เป็นรูปธรรม เพือพฒันาระบบบริหารจดัการของหน่วยงานให้เหมาะสม เพียงพอ 
และต่อเนือง โดยได้รับความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยเหลือซึงกันและกันจากภาคีเครือข่าย
สุขภาพทังภาครัฐ ท้องถิน และเอกชน  และมีการปรับเปลียนนโยบายและวิธีดําเนินงานให้
สอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพในพืนที เพือนําไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ 

 3. หน่วยงานส่วนกลางควรมีนโยบายแบบบูรณาการกับกระทรวงทีเกียวข้อง          
เพือผลักดันให้ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนให้มี
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล โดยมีองค์ประกอบจากสามภาคส่วน คือ 
ภาคผู้ให้บริการ ภาคผู้ รับบริการ และภาคประชาชนหรือท้องถิน การสนบัสนนุงบประมาณกองทนุ
เพือพฒันาระบบบริการปฐมภมูิจากสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



152 

 

 4. ควรมีการหามาตรการปรับปรุงและเร่งรัดระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหาร
จดัการบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ เชน่ การกระจายบคุลากรทีเหมาะสมและเป็นธรรมกบัภาระงาน      
การเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้บคุลากร การสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชมุชนมี
ส่วนร่วมวางแผนและบริหารจดัการกําลงัคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของพืนที 
การเสริมขีดความสามารถของบคุลากรทกุคนทีเกียวข้องกบัระบบบริการสขุภาพ เป็นต้น เพือเพิม
ศกัยภาพการบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชน  และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอยา่งสอดคล้องกบับริบทของพืนที 

 5. เครือข่ายวิชาชีพ (หมออนามัย พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว 
แพทย์ชุมชน นกัวิชาการสาธารณสุข ทนัตภิบาล เภสชักร เจ้าพนกังานเภสชักรรม ฯลฯ) ร่วมกัน
รณรงค์และสร้างคุณค่า ค่านิยม และอุดมการณ์ใน การบริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพและ
พงึตนเองของประชาชน 

 6. สนบัสนนุ และประสานเครือข่ายสถาบนัวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ทีเป็นเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภมูิ และสอดคล้องกบับริบทของพืนที 

 7. ควรมีการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการบริการสุขภาพของหน่วยงานบาง
แห่ง เช่น สถานการณ์การเงินการคลงัของหน่วยงานไม่มีสภาพคล่องและไม่สามารถพึงตนเองได้ 
ความไม่พร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุน การจัดทีมสุขภาพเพือให้คําปรึกษาด้านการ
รักษาพยาบาล การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในบทบาทภารกิจของรพ .สต.       
ทีถกูต้อง การพฒันาระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 8. ควรมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานในระดบัพืนทีเป็นระยะๆ เป็นราย
งวด 6 เดือน หรือ 1 ปี เพือค้นหาปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้การสนบัสนุนอย่าง
ทนัทว่งที 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยในครังต่อไป 

 1. ควรทําการศกึษาวิจยัเกียวกบัการปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา และระบบบริหาร
จัดการบุคลากรทีหลากหลายสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและบริบทของพืนที      
เพือพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเกิดความ
ตระหนกัในการสร้างคณุคา่ คา่นิยม และเอกลกัษณ์ของระบบบริการปฐมภูมิในการดแูลสขุภาพ
ของประชาชนและการพงึตนเอง 
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 2. ควรมีการสนบัสนุนการวิจัยและพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ เช่น การสนับสนุน 
ประสานเครือข่ายสถาบนัวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีทีเป็นเอกลกัษณ์ของระบบ
บริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถจดับริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ตามความต้องการของประชาชนและศกัยภาพของพืนที เป็นต้น 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหารมีการพัฒนา
ระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับคุณค่า ศักดิศรี และเอกลักษณ์ของระบบบริการ      
ปฐมภมูิเป็นทีรับรู้และยอมรับอยา่งกว้างขวางทงัในกลุม่วิชาชีพและประชาชน 

 5. ควรมีการศึกษาวิจยัเกียวกับการสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชุมชนมี
สว่นร่วมวางแผนและบริหารจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของพืนที 

 6. ควรมีการศกึษาวิจยัเกียวกบัการสร้างเสริมขีดความสามารถของบคุลากรทีเกียวข้อง
กบัระบบบริการสขุภาพ 

 7. ควรมีการศกึษาวิจยัเกียวกบัความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลเพือ
รองรับนโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสขุ 

 8. ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับระบบสุขภาพของประชาชนจากผู้ รับบริการภายใต้
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ 

 9. ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล 

 10. ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังและต้นทุน            
การดําเนินงานของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 

 11. ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพตําบลจากประชาชนผู้ รับบริการ 

 12. ควรมีการศกึษาวิจยัเกียวกบัความสมัพนัธ์ของการเพิมศกัยภาพและขยายบริการ  
ปฐมภูมิให้เข้าถึงชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กับการปรับปรุงระบบการผลิต พฒันา 
และระบบบริหารจดัการบคุลากรทีหลากหลายสอดคล้องกบัระบบบริการสขุภาพปฐมภมูิ 
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 13. ควรมีการศกึษาวิจยัเกียวกบัความสมัพนัธ์ของการปรับปรุงการบริหารจดัการเพือ
สนบัสนุนระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ กบัการสร้างการยอมรับ คณุคา่ ศกัดิศรี และ
เอกลกัษณะระบบบริการปฐมภมูิ 
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รายชือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทขีอทดลองเครืองมือวิจัย 

 
1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลทา่ผา อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 
2. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านครก อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 
3. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านยาง อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
4. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลสระตะโก อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 
5. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลหนองบอน อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 
6. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลพิกลุทอง อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
7. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลคบูวั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
8. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลโคกหม้อ อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
9. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลหลมุดนิ อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
10. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลเกาะลอย อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
11. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลเตาปนู อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
12. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
13. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
14. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านหนองรี อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
15. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านเก่า อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
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ภาคผนวก  ค 

หนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

รายชือกลุม่ตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยั 
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รายชือกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเรือง 

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” 

 
 

จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

พระนครศรีอยธุยา 1 รพ.สต. บ้านขวาง 
 

ระนอง 19 รพ.สต. มว่งกลวง 

สระบรีุ 2 รพ.สต. ดอนทอง  ระยอง 20 รพ.สต. บ้านเขาน้อย 

ลพบรีุ 3 รพ.สต. ห้วยดีเลิศ  
 ลําปาง 21 รพ.สต. สะเลียมหวาน 

อ่างทอง 4 รพ.สต. ไชโย  
 เลย 22 รพ.สต. เหลา่กอหก 

ฉะเชิงเทรา 5 รพ.สต. คลองเขือน   สงขลา 23 รพ.สต. กระแสสินธ์ุ 

กาฬสนิธุ์ 6 รพ.สต. หนองผือ 
 สมทุรสาคร 24 รพ.สต. บ้านทา่แร้ง 

จนัทบรีุ 7 รพ.สต. เขาวงกต 

 
สรุาษฎร์ธานี 25 รพ.สต. 

บ้านเชียวหลาน-
ไกรสร 

เชียงราย 8 รพ.สต. มว่งยาย 
 หนองคาย 26 รพ.สต. โพธิตาก 

ตราด 9 รพ.สต. 
บ้านห้วง
โสม 

 
อทุยัธานี 27 รพ.สต. เกาะเทโพ 

ตราด 10 รพ.สต. ชําราก 
 อบุลราชธานี 28 รพ.สต. หนองผือน้อย 

นครศรีธรรมราช 11 รพ.สต. บ้านหนองดี 
 พระนครศรีอยธุยา 29 รพ.สต. ทา่เจ้าสนกุ 

นครสวรรค์ 12 รพ.สต. 
บ้านเนิน
ศาลา 

 
พระนครศรีอยธุยา 30 รพ.สต. บ้านลานเท 

น่าน 13 รพ.สต. สะเนียน 
 พระนครศรีอยธุยา 31 รพ.สต. เทพมงคล 

ปราจีนบรีุ 14 รพ.สต. 
บ้านเขา
ขาด 

 
ชยันาท 32 รพ.สต. วงัหมนั 

พงังา 15 รพ.สต. คลองเคียน 
 ลพบรีุ 33 รพ.สต. บอ่ทอง 

เพชรบรีุ 16 รพ.สต. คีรีวงศ์ 
 

สิงห์บรีุ 34 รพ.สต. ประศกุ 

มหาสารคาม 17 รพ.สต. ดอนหมี 
 สิงห์บรีุ 35 รพ.สต. ถอนสมอ 

แมฮ่อ่งสอน 18 รพ.สต. ทุง่โป่ง  อา่งทอง 36 รพ.สต. สีบวัทอง 
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จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

ฉะเชิงเทรา 37 รพ.สต. แหลมประดู ่
 

จนัทบรีุ 58 รพ.สต. คลองขดุ 

นครนายก 38 รพ.สต. บ้านนาใหม ่
 จนัทบรีุ 59 รพ.สต. บางกะไชย 

ปราจีนบรีุ 39 รพ.สต. 

เฉลิมพระเกียรต6ิ0 

พรรษา  
นวมินทราชินีหนอง
โพรง 

 

ชลบรีุ 60 รพ.สต. หนองหงษ์ 

สระแก้ว 40 รพ.สต. หนองมว่ง  ระยอง 61 รพ.สต. บ้านมาบยางพร 

กาญจนบรีุ 41 รพ.สต. หลมุรัง  หนองคาย 62 รพ.สต. ดอนหญ้านาง 

นครปฐม 42 รพ.สต. ทา่กระชบั 
 หนองคาย 63 รพ.สต. โคกโขง 

สพุรรณบรีุ 43 รพ.สต. สระกระโจม    
 หนองบวัลําภ ู 64 รพ.สต. โคกมว่ง 

ประจวบคีรีขนัธ์ 44 รพ.สต. อา่งทอง  อดุรธานี 65 รพ.สต. บ้านศรีสวา่ง  

เพชรบรีุ 45 รพ.สต. ไร่สะท้อน 
 นครพนม 66 รพ.สต. นามน 

สมทุรสาคร 46 รพ.สต. กาหลง  นครพนม 67 รพ.สต. ไผ่ล้อม 

ชมุพร 47 รพ.สต. ทะเลทรัพย์ 
 นครพนม 68 รพ.สต. สามผง 

นครศรีธรรมราช 48 รพ.สต. บ้านนําแคบ  
 มกุดาหาร 69 รพ.สต. เหลา่หมี 

นครศรีธรรมราช 49 รพ.สต. บ้านแก้วแสน 
 สกลนคร 70 รพ.สต. แพด 

นครศรีธรรมราช 50 รพ.สต. 
บ้านพระ
พรหม 

 
สกลนคร 71 รพ.สต.  โพนบก  

พทัลงุ 51 รพ.สต. เขาปู่   กาฬสินธุ์ 72 รพ.สต. บ้านกงุเก่า 

พทัลงุ 52 รพ.สต. บ้านลาํกะ 
 

กาฬสินธุ์ 73 รพ.สต. ดงเจริญ 

สรุาษฎร์ธานี 53 รพ.สต. เสวียด 
 ขอนแก่น 74 รพ.สต. โนนฆ้อง 

สรุาษฎร์ธานี 54 รพ.สต. ตะปาน 
 ขอนแก่น 75 รพ.สต. ดอนช้าง 

ตรัง 55 รพ.สต. นําผดุ 
 ขอนแก่น 76 รพ.สต. หนองปลาหมอ 

พงังา 56 รพ.สต. บางวนั 
 มหาสารคาม 77 รพ.สต. หวัเข่าแตก 

สงขลา 57 รพ.สต. 
บ้านหวัควน
(ทา่ช้าง) 

 
ร้อยเอ็ด 78 รพ.สต. บ้านโพนดวน 
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จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

ร้อยเอ็ด 79 รพ.สต. 
หนองหมืน
ถ่าน  

 
เชียงใหม่ 101 รพ.สต. บ้านห้วยเปายง 

ร้อยเอ็ด 80 รพ.สต. นาใหญ่  
 แมฮ่อ่งสอน 102 รพ.สต. ผาผา่ 

ร้อยเอ็ด 81 รพ.สต. พลบัพลา 
 ลําปาง 103 รพ.สต. นําจํา 

ยโสธร 82 รพ.สต. บ้านสงยาง   ลําปาง 104 รพ.สต. ป่าเหียง 

ศรีสะเกษ 83 รพ.สต. กดุโง้ง  ลําพนู 105 รพ.สต. บ้านมงคลชยั 

ศรีสะเกษ 84 รพ.สต. เก็บงา 
 เชียงราย 106 รพ.สต. แมเ่ปา 

ศรีสะเกษ 85 รพ.สต. โคกสะอาด 
 น่าน 107 รพ.สต. บอ่สวก 

ศรีสะเกษ 86 รพ.สต. ดา่น 
 น่าน 108 รพ.สต. ปิงหลวง  

อํานาจเจริญ 87 รพ.สต. คําพระ 
 น่าน 109 รพ.สต. ศรีษะเกษ 

อบุลราชธานี 88 รพ.สต. ค้อน้อย 
 พะเยา 110 รพ.สต. บ้านปิน 

อบุลราชธานี 89 รพ.สต. หนองบวัอารี  แพร่ 111 รพ.สต. ผามอก 

ชยัภมิู 90 รพ.สต. 
ทา่มะไฟ
หวาน 

 
ตาก 112 รพ.สต. แมจ่นั 

นครราชสีมา 91 รพ.สต. หนองหวัฟาน 
 พิษณโุลก 113 รพ.สต. บ้านหนองขมิน  

นครราชสีมา 92 รพ.สต. ขีตุน่ 
 สโุขทยั 114 รพ.สต. ป่ากมุเกาะ 

นครราชสีมา 93 รพ.สต. หนองระเวียง  สโุขทยั 115 รพ.สต. นําขมุ 

นครราชสีมา 94 รพ.สต. 
หนองมว่ง
ใหญ่ 

 
อตุรดิตถ์ 116 รพ.สต. บ้านเสยีว 

บรีุรัมย์ 95 รพ.สต. หนองแวง  กําแพงเพชร 117 รพ.สต. ทา่ไม้ 

บรีุรัมย์ 96 รพ.สต. บ้านแฮด 
 นครสวรรค์ 118 รพ.สต. บ้านบางมะฝ่อ 

บรีุรัมย์ 97 รพ.สต. ห้วยหิน 
 นครสวรรค์ 119 รพ.สต. บ้านทา่นําอ้อย 

สริุนทร์ 98 รพ.สต. โคกกลาง  พิจิตร 120 รพ.สต. หวัดง 

สริุนทร์ 99 รพ.สต. แคน 
 พิจิตร 121 รพ.สต. ทา่เสา 

เชียงใหม่ 100 รพ.สต. 
บ้านห้วยบอ่
ทอง 

 
อทุยัธานี 122 รพ.สต. คอกควาย 
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จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

อดุรธานี 123 รพ.สต. บ้านทา่ไฮ  
 

สรุาษฎร์ธานี 144 รพ.สต. บ้านมะมว่งเอน 

นนทบรีุ 124 รพ.สต. 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 

พรรษา นวมินทราชินี   

มะสง 

 
กระบี 145 รพ.สต. ปะเหลียน 

พระนครศรีอยธุยา 125 รพ.สต. โพธิสามต้น 

 
ตรัง 146 รพ.สต. 

เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา นวมินทราชินี   

ควนเมา 

สระบรีุ 126 รพ.สต. หนองคณฑี 
 ตรัง 147 รพ.สต. ทุง่มะพร้าว 

ชยันาท 127 รพ.สต. นางลือ 
 พงังา 148 รพ.สต. ควนไทรงาม 

ลพบรีุ 128 รพ.สต. ซบัจําปา  
 ระนอง 149 รพ.สต. กระแจะ 

ลพบรีุ 129 รพ.สต. ยางโทน 
 จนัทบรีุ 150 รพ.สต. ห้วงนําขาว 

อา่งทอง 130 รพ.สต. ชยัฤทธิ 
 ตราด 151 รพ.สต. กกดู ่

นครนายก 131 รพ.สต. บ้านใน 
 เลย 152 รพ.สต. โคกงาม 

สระแก้ว 132 รพ.สต. คลองมะนาว 
 เลย 153 รพ.สต. นาแปนใต้ 

กาญจนบรีุ 133 รพ.สต. ยางเกาะ 
 เลย 154 รพ.สต. ปวนพ ุ

กาญจนบรีุ 134 รพ.สต. เกริงกระเวีย 
 เลย 155 รพ.สต. บ้านมว่ง 

ราชบรีุ 135 รพ.สต. 
เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา นวมินทราชินี 
คบูวั 

 
หนองคาย 156 รพ.สต. ทา่ดอกคํา 

ราชบรีุ 136 รพ.สต. บ้านคา 
 หนองคาย 157 รพ.สต. บ้านคําโคกสงู  

ประจวบคีรีขนัธ์ 137 รพ.สต. บ้านดอนจวง  อดุรธานี 158 รพ.สต. บ้านโนนทอง 

เพชรบรีุ 138 รพ.สต. ทุง่จบัญวน  
 

อดุรธานี 159 รพ.สต. โคกส ี

ชมุพร 139 รพ.สต. บ้านคลองสง 
 

นครพนม 160 รพ.สต. 
บ้านมะนาว
หวาน 

นครศรีธรรมราช 140 รพ.สต. 
บ้านมะนาว
หวาน 

 
มกุดาหาร 161 รพ.สต. ป่าชาด 

นครศรีธรรมราช 141 รพ.สต. บ้านลานช้าง  สกลนคร 162 รพ.สต. หนองผือ    

พทัลงุ 142 รพ.สต. บ้านประสงค์  
 สกลนคร 163 รพ.สต.  นายอ   

สรุาษฎร์ธานี 143 รพ.สต. ไทรทอง  กาฬสินธุ์ 164 รพ.สต. คําลือชา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

ขอนแก่น 165 รพ.สต. บ้านลาน 
 

น่าน 187 รพ.สต. อวน 

ขอนแก่น 166 รพ.สต. ขามป้อม 
 พะเยา 188 รพ.สต. แมอิ่ง 

มหาสารคาม 167 รพ.สต. เมืองเตา 
 แพร่ 189 รพ.สต. วงัหลวง 

ร้อยเอ็ด 168 รพ.สต. นาแซง   พิษณโุลก 190 รพ.สต. บงึกอก 

ศรีสะเกษ 169 รพ.สต. นาตราว 

 
เพชรบรูณ์ 191 รพ.สต. 

เฉลิมพระเกียรต ิ60 

พรรษา  
นวมินทราชินี   ลานบ่า 

อํานาจเจริญ 170 รพ.สต. ปลาค้าว 
 สโุขทยั 192 รพ.สต. นาเชิงคีรี 

อบุลราชธานี 171 รพ.สต. สะพือ 
 อตุรดิตถ์ 193 รพ.สต. นําหมนั 

อบุลราชธานี 172 รพ.สต. โพนเมือง  นครสวรรค์ 194 รพ.สต. หนองตาง ู

อบุลราชธานี 173 รพ.สต. พะไล 
 พิจิตร 195 รพ.สต. ทา่เยียม 

ชยัภมิู 174 รพ.สต. บ้านเจียง  อทุยัธานี 196 รพ.สต. ทองหลาง 

นครราชสีมา 175 รพ.สต. โคกกลาง  ชลบรีุ 197 รพ.สต. นาจอมเทียน 

บรีุรัมย์ 176 รพ.สต. 
ตมูใหญ่  

(บ้านกรูด)  
 

ลําพนู 198 รพ.สต. ทาขมุเงิน 

บรีุรัมย์ 177 รพ.สต. บ้านดงบงั  นนทบรีุ 199 รพ.สต. ตลาดขวญั 

สริุนทร์ 178 รพ.สต. หนองระฆงั  
พระนครศรีอยธุยา 200 รพ.สต. หนองนําใหญ่ 

สริุนทร์ 179 รพ.สต. หนองเรือ 
 ชยันาท 201 รพ.สต. ห้วยง ู

เชียงใหม่ 180 รพ.สต. บ้านหวัฝาย 
 

ฉะเชิงเทรา 202 รพ.สต. โพรงอากาศ 

เชียงใหม่ 181 รพ.สต. ร่มหลวง  สมทุรปราการ 203 รพ.สต. บางโปรง 

เชียงใหม่ 182 รพ.สต. 
บ้านห้วย
ทราย 

 
สระแก้ว 204 รพ.สต. แซร์ออ 

ลําปาง 183 รพ.สต. ปงป่าป๋อ 
 กาญจนบรีุ 205 รพ.สต. หนองปรือ 

ลําพนู 184 รพ.สต. ห้วยหละ 
 ราชบรีุ 206 รพ.สต. ดอนกรวย 

เชียงราย 185 รพ.สต. ป่าแงะ 
 ประจวบคีรีขนัธ์ 207 รพ.สต. หนองพลบั 

น่าน 186 รพ.สต. สวด 
 นครศรีธรรมราช 208 รพ.สต. บ้านพงัสิงห์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

นครศรีธรรมราช 209 รพ.สต. 
บ้านปาก
แพรก 

 
อบุลราชธานี 230 รพ.สต. ขีเหล็ก 

สมทุรปราการ 210 รพ.สต. เทพารักษ์ 
 ชยัภมิู 231 รพ.สต. บ้านหนั 

ภเูก็ต 211 รพ.สต. 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 

พรรษา นวมินทราชินี 
ฉลอง 

 
ชยัภมิู 232 รพ.สต. โอโล 

สงขลา 212 รพ.สต. 
เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา นวมินทราชินี     

พะตง 

 
นครราชสีมา 233 รพ.สต. บวัลาย 

ชลบรีุ 213 รพ.สต. ตะเคียนเตีย 
 นครราชสีมา 234 รพ.สต. มะเกลือเก่า 

ชลบรีุ 214 รพ.สต. บ้านปรกฟ้า 
 บรีุรัมย์ 235 รพ.สต. บ้านโนนเจริญ 

หนองคาย 215 รพ.สต. เซิม 
 บรีุรัมย์ 236 รพ.สต. บ้านบวั    

อดุรธานี 216 รพ.สต. โนนสงู   สริุนทร์ 237 รพ.สต. จารพตั 

อดุรธานี 217 รพ.สต. 
บ้านหนอง
หญ้าไซ  

 
เชียงใหม่ 238 รพ.สต. 

เฉลิมพระเกียรต ิ60 

พรรษา นวมินทราชินี    

 บ่อแก้ว 

นครพนม 218 รพ.สต. ฝังแดง  เชียงใหม่ 239 รพ.สต. ป่าแดง 

สกลนคร 219 รพ.สต.  ห้วยหลวั 
 ลําปาง 240 รพ.สต. จวัเหนือ 

กาฬสินธุ์ 220 รพ.สต. บ้านนาจารย์ 
 เชียงราย 241 รพ.สต. แมอ้่อ 

กาฬสินธุ์ 221 รพ.สต. บ้านแก 
 เชียงราย 242 รพ.สต. เกาะช้าง 

ขอนแก่น 222 รพ.สต. หนองเม็ก 
 พะเยา 243 รพ.สต. แมใ่จ 

ขอนแก่น 223 รพ.สต. บ้านหว้า 
 ตาก 244 รพ.สต. เจดีย์โค๊ะ 

ขอนแก่น 224 รพ.สต. ป่าปอ 
 

เพชรบรูณ์ 245 รพ.สต. ทา่พล 

มหาสารคาม 225 รพ.สต. นาข่า 
 เพชรบรูณ์ 246 รพ.สต. วงัพิกลุ 

ร้อยเอ็ด 226 รพ.สต. หนองไผ่   อตุรดิตถ์ 247 รพ.สต. ทา่สกั 

ยโสธร 227 รพ.สต. 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 

พรรษา นวมินทราชินี     

โพนงาม 

 
นครสวรรค์ 248 รพ.สต. บ้านทบักฤช 

ศรีสะเกษ 228 รพ.สต. บ้านละเอาะ 
 พิจิตร 249 รพ.สต. หนองโสน 

อบุลราชธานี 229 รพ.สต. นําขุ่น 
 ชลบรีุ 250 รพ.สต. บางทราย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

ตาก 251 รพ.สต. ซอโอ 
 

นครราชสีมา 272 รพ.สต. ตลาดแค 

ปทมุธานี 252 รพ.สต. หน้าไม้  
 นครราชสีมา 273 รพ.สต. ทพัรัง 

สระบรีุ 253 รพ.สต. ห้วยขมิน 
 นครราชสีมา 274 รพ.สต. โคกกรวด 

ฉะเชิงเทรา 254 รพ.สต. เขาหินซ้อน 
 สริุนทร์ 275 รพ.สต. ตากกู 

กาญจนบรีุ 255 รพ.สต. ลาดหญ้า 
 เชียงใหม่ 276 รพ.สต. ต้นเกวน๋ 

ราชบรีุ 256 รพ.สต. สวนกล้วย 
 เชียงราย 277 รพ.สต. ต้า 

ประจวบคีรีขนัธ์ 257 รพ.สต. บางสะพาน 
 พิษณโุลก 278 รพ.สต. หนองพระ 

นครศรีธรรมราช 258 รพ.สต. 
บ้านสหกรณ์
นิคม 

 
สโุขทยั 279 รพ.สต. ทุง่หลวง 

สรุาษฎร์ธานี 259 รพ.สต. บ้านใน 
 กําแพงเพชร 280 รพ.สต. หนองนําขุ่น 

กระบี 260 รพ.สต. 

เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา  
นวมินทราชินี    

คลองพน 

 

นครสวรรค์ 281 รพ.สต. หนองปลิง 

ภเูก็ต 261 รพ.สต. รัษฎา 

 นราธิวาส 282 รพ.สต. เรียง 

เลย 262 รพ.สต. ก้างปลา 

 นราธิวาส 283 รพ.สต. บ้านควนกาแม  

หนองคาย 263 รพ.สต. หนองเลิง 
 ปัตตานี 284 รพ.สต. ดาโต๊ะ   

อดุรธานี 264 รพ.สต. บ้านห้วยยาง  
 ปัตตานี 285 รพ.สต. สาคอใต้ 

สกลนคร 265 รพ.สต. มว่งไข่  ปัตตานี 286 รพ.สต. บ้านใหญ่   

ขอนแก่น 266 รพ.สต. ก้านเหลือง 
 

ปัตตานี 287 รพ.สต. ตนัหยงจงึงา  

ร้อยเอ็ด 267 รพ.สต. คําพองุ   ปัตตานี 288 รพ.สต. บ้านต้นโตนด 

ศรีสะเกษ 268 รพ.สต. บ้านปราสาท 
 ยะลา 289 รพ.สต. บ้านบือแนบารู  

อบุลราชธานี 269 รพ.สต. เหลา่เสือโก้ก 
 ยะลา 290 รพ.สต. บ้านศรีนคร 

อบุลราชธานี 270 รพ.สต. อา่งศิลา 
 สงขลา 291 รพ.สต. นาหมอศรี 

นครราชสีมา 271 รพ.สต. 
หนองบวั
ตะแบง 

 
สตลู 292 รพ.สต. เกาะหลีเป๊ะ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จังหวัด 
 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 
จังหวัด  

 
ท ี ชือโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

สตลู 293 รพ.สต. 
บ้านบอ่เจ็ด
ลกู 

 
ยะลา 314 รพ.สต. จะกว๊ะ  

สตลู 294 รพ.สต. บ้านคีรีวง   ยะลา 315 รพ.สต. บ้านตะบิงติงงี  

นราธิวาส 295 รพ.สต. มะนงัตายอ 
 ยะลา 316 รพ.สต. บ้านตาสา  

นราธิวาส 296 รพ.สต. บ้านทรายขาว  
 ยะลา 317 รพ.สต. บ้านเก๊ะรอ  

นราธิวาส 297 รพ.สต. บ้านจําปากอ  
 สงขลา 318 รพ.สต. เกาะสะบ้า 

นราธิวาส 298 รพ.สต. มะรือโบตก 
 สงขลา 319 รพ.สต. ค ู

นราธิวาส 299 รพ.สต. 
บ้านโคก
สะตอ  

 
สงขลา 320 รพ.สต. นาทบั 

นราธิวาส 300 รพ.สต. บ้านป่าไผ ่
 สงขลา 321 รพ.สต. ปลกัหน ู

นราธิวาส 301 รพ.สต. บ้านไม้ฝาด  
 สงขลา 322 รพ.สต. เปียน 

นราธิวาส 302 รพ.สต. เกียร์  สตลู 323 รพ.สต. ตํามะลงั 

นราธิวาส 303 รพ.สต. บ้านกลบู ี  
 สตลู 324 รพ.สต. ปากนํา 

นราธิวาส 304 รพ.สต. บ้านปิเหล็ง   สตลู 325 รพ.สต. แป-ระ 

ปัตตานี 305 รพ.สต. ทุง่พลา 
 นราธิวาส 326 รพ.สต. ลําภ ู

ปัตตานี 306 รพ.สต. คอลอตนัหยง    นราธิวาส 327 รพ.สต. ตะปอเยาะ  

ปัตตานี 307 รพ.สต. บ้านสเุหร่า  
 ปัตตานี 328 รพ.สต. บานา 

ปัตตานี 308 รพ.สต. เกาะจนั 
 

ปัตตานี 329 รพ.สต. บางเขา  

ปัตตานี 309 รพ.สต. นําดํา 
 ปัตตานี 330 รพ.สต. เขาตมู 

ปัตตานี 310 รพ.สต. หนองแรต  
 ยะลา 331 รพ.สต. บ้านทา่สาป   

ปัตตานี 311 รพ.สต. คลองใหม ่
 ยะลา 332 รพ.สต. บ้านบางลาง  

ปัตตานี 312 รพ.สต. ปลอ่งหอย 
 สตลู 333 รพ.สต. บ้านฉลงุ  

ยะลา 313 รพ.สต. บ้านหน้าถํา   
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ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามงานวิจยั 
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แบบสอบถามงานวิจัยเร่ือง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทีส่งผลตอผลสัมฤทธิ์ 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ ผลสัมฤทธ์ิของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ไดแก 1) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (หรือผูไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่แทน) 1 คน 2) พยาบาลวิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขหรือเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
ในกรณีบุคลากรลําดับท่ี 1 เปนบุคคลคนเดียวกับบุคลากรลําดับที่ 2 ใหบุคลากรทานอื่นตามลําดับที่  2            
ตอบแบบสอบถามแทนใหครบจํานวน 2 คน/แหง 
3. แบบสอบถามฉบับนีม้ีทั้งหมดจํานวน 9 หนา และแบงออกเปน  3  สวน  ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
 สวนท่ี 3 ผลสมัฤทธ์ิของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งการตอบแบบสอบถามของทานจะไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือการปฏิบัติงานของทานแตประการใด 
ผูวิจัยจะเก็บคําตอบของทานไวเปนความลับและนําเสนอในภาพรวม ผลการศึกษาขอมูลจะเปนประโยชนตอ
กระทรวงสาธารณสุขเปนอยางย่ิง ที่จะใชเปนแนวทางในการตัดสินใจบริหารจัดการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  ทั้งนี้ ใหถือวาโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปนหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) รูปแบบหนึ่งของกระทรวง
สาธารณสุข 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานที่เปนจริง
มากที่สุด และตอบใหครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม และขอความกรุณาโปรดสงแบบสอบถามนี้
กลับไปยังผูรับคือ นายนครชาติ เผื่อนปฐม วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร 6 ช้ัน 9 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม  
2554 โทรศัพท 0-2590-1297-8 โทรสาร 0-2590-1810 มือถือ 089-9699-567 และขอขอบคุณทุกทานที่กรุณา
สละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีมา ณ โอกาสนี้เปนอยางยิ่ง 
                 นายนครชาติ  เผื่อนปฐม 
          นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
         ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  :  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน และกรอกขอมูลใหครบถวนในชองวาง  

1. เพศ                  ชาย    หญิง 

 2. อายุตัว(จํานวนปเต็ม)        ≤25 ป               26 – 30 ป      31 – 35 ป   
                                               36 – 40 ป           41 – 45 ป     46 – 50 ป   

     51 – 55 ป           56 – 60 ป    

3. สถานภาพสมรส    โสด    สมรส     หยา/หมาย 
 แยกกันอยู 

 4. อายุราชการ(จํานวนปเต็ม)   ≤5 ป                6 – 10 ป      11 – 15 ป   
                                               16 – 20 ป          21 – 25 ป      26 – 30 ป   

     31 – 35 ป           36 – 40 ป      >40 ป 

 5. ตําแหนงในการทํางาน    ผูอํานวยการ รพ.สต.   พยาบาลวิชาชีพ         
             (เลือกตอบเพียงขอเดียว)  นักวิชาการสาธารณสุข   เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน        
                                             อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................... 

 6. ระดับการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

                7. ภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน     ภาคกลาง    ภาคเหนือ   ภาคใต    ภาคตะวันออก 
                                           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 8. รายไดตอเดือน (เงินเดือนและรายไดอื่นๆ โดยประมาณและยังไมไดหักคาใชจาย)  
              ≤5,000 บาท               5,001 – 10,000 บาท    10,001 – 15,000 บาท    
              15,001 – 20,000 บาท  20,001 – 25,000 บาท  25,001 – 30,000 บาท    
              30,001 – 35,000 บาท      35,001 – 40,000 บาท  >40,000 บาท   

 9. รูปแบบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(ขอ. 9-11 ใหตอบเฉพาะผูอํานวยการ รพ.สต.) 
              โรงพยาบาลเดี่ยว              โรงพยาบาลเครือขาย 

 10. ขนาดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      ขนาดเล็ก (ประชากร < 3,000 คน) 
              ขนาดกลาง (ประชากร 3,000-7,000 คน)     ขนาดใหญ (ประชากร > 7,000 คน)  

 11. จํานวนบุคลากรในหนวยงาน (นับเฉพาะผูใหบริการ ไมนับลูกจางท่ีจางมาเพ่ือสนับสนุน 
                การทํางาน เชน กรอกขอมูลหรือทําความสะอาด)  ระบุจํานวน..................................คน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
คํ า ช้ี แจ ง  โปรดทํ า เ ครื่ อ งหมาย   ในช อ ง ระ ดับกา รปฏิ บั ติ แต ล ะข อ ท่ีท า น เห็ นว า ต ร ง กับระ ดับ 
              การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของทานในปจจุบัน 
(ท้ังนี้ ใหถือวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) รูปแบบหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข) 
คําอธิบาย 5 = มากที่สุด      4 = มาก   3 = ปานกลาง      2 = นอย        1 = นอยที่สดุ 

 
ที ่

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภมู ิ

ระดับการปฏิบตั ิ

5 4 3 2 1 
ก. ยุทธศาสตรที่ 1 เพ่ิมศักยภาพและขยายบริการปฐมภูมิ ใหเขาถึงชุมชนโดยความรวมมือจาก 
   ทุกภาคสวนอยางสอดคลองกับบริบท 
1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของหนวยงาน ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี เชน 

การปรับภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ 
     

2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของหนวยงานท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเชน  จัดมุมพักผอนสําหรับผูสู งอายุ จัดมุมพัฒนาการเด็ก  
ปรับสถานที่ใหเอ้ืออํานวยกับประชาชนทุกกลุม ฯลฯ 

     

3 พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน  (Hardware, Software, 
Peopleware) ใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี เชน Video Conference, 
Call Center, Family Folder เปนตน 

     

4 พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงาน  (Hardware, Software, 
Peopleware) ที่ตอบสนองความตองการของประชาชน  เชน  Video 
Conference, Call Center, Family Folder เปนตน 

     

5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยไดรับความรวมมือจากทองถ่ิน ชุมชน และเอกชน      
6 พัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ ทั้งงานเชิงรุก งานเชื่อมโยง 

และงานชุมชน โดยใหครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
     

7 เสริมศักยภาพการใหบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาเครือขายและการเชื่อมตอ
บริการระหวางโรงพยาบาลกับสถานบริการ เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ 

     

ข. ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอยางมีประสิทธิภาพ 
8 เรงรัดใหมีกลไกประสาน และบริหารนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 
     

9 ปรับโครงสรางและกลไกการจัดการองคกรใหสามารถรองรับการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

10 ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบงบประมาณใหสอดคลองกับบริบทของ
หนวยงาน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (ตอ) 
คํ า ช้ี แจ ง  โปรดทํ า เ ครื่ อ งหมาย   ในช อ ง ระ ดับกา รปฏิ บั ติ แต ล ะข อ ท่ีท า น เห็ นว า ต ร ง กับระ ดั บ 
              การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของทานในปจจุบัน 
 (ท้ังนี้ ใหถือวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) รูปแบบหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข) 
คําอธิบาย 5 = มากที่สุด      4 = มาก   3 = ปานกลาง      2 = นอย        1 = นอยที่สดุ 

 
ที ่

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภมู ิ

ระดับการปฏิบตั ิ

5 4 3 2 1 
ข. ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิอยางมีประสิทธิภาพ 
   (ตอ) 
11 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานบริการใหสอดคลองกับบริบท

ตางๆ ของพ้ืนที่ 
     

12 สนับสนุนการประสานเครือขายหนวยงานในพ้ืนที่ และระหวางพ้ืนที่เพ่ือ
การชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาระหวางกันและกัน 

     

13 พัฒนาการบริหารจัดการการสงตอ (สงไปและสงกลับใหดูแลตอเนื่อง)      
14 การประสานบริการ พัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
     

15 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล เพ่ือการตัดสินใจทางการ
บริหารอยางมีประสิทธิผล 

     

ค. ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงระบบการผลิต พัฒนา และระบบบริหารจัดการบุคลากรที่หลากหลาย 
   สอดคลองกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และบริบทของพ้ืนที่ 
16 เรงพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือใหเกิดการกระจายท่ี

เหมาะสมและเปนธรรม 
     

17 เสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรสามารถดํารงอยูไดในระบบ      
18 สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานให

เพียงพอดวยวิธีการที่หลากหลายและทุกภาคสวนมีสวนรวม 
     

19 สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมวางแผนและ
บริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของ
พ้ืนที ่

     

20 สรางเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของกับระบบ
บริการสุขภาพ 

     

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (ตอ) 
คํ า ช้ี แจ ง  โปรดทํ า เ ครื่ อ งหมาย   ในช อ ง ระ ดับกา รปฏิ บั ติ แต ล ะข อ ท่ีท า น เห็ นว า ต ร ง กับระ ดับ 
              การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของทานในปจจุบัน 
 (ท้ังนี้ ใหถือวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) รูปแบบหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข) 
คําอธิบาย 5 = มากที่สุด      4 = มาก   3 = ปานกลาง      2 = นอย        1 = นอยที่สดุ  
 

 
ที ่

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภมู ิ

ระดับการปฏิบตั ิ

5 4 3 2 1 
ง. ยุทธศาสตรที่ 4  สรางการยอมรับ คุณคา ศักดิ์ศรี และเอกลักษณระบบบริการปฐมภูมิ 
21 เสริมสรางความสัมพันธระหวางเครือขายวิชาชีพ (หมออนามัย พยาบาล

วิชาชีพ  พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  แพทยชุมชน นักวิชาการ
สาธารณสุข ทันตาภิบาล เภสัชกร เจาพนักงาน    เภสัชกรรม ฯลฯ) 

     

22 เครือขายวิชาชีพรวมกันสรางคุณคา อุดมการณการบริการสุขภาพ      
23 พัฒนาการสื่อสารสาธารณะที่สนับสนุนใหบุคลากรสาธารณสุขมีทัศนคติ 

ที่ดี เขาใจและยอมรับในคุณคา ศักดิ์ศรี และเอกลักษณระบบบริการ
สุขภาพ 

     

24 พัฒนาการสื่อสารสาธารณะท่ีสนับสนุนใหประชาชนมีทัศนคติที่ดี เขาใจ
และยอมรับในคุณคา ศักดิ์ศรี และเอกลักษณระบบบริการสุขภาพ 

     

25 สงเสริมสนับสนุนการรวมมือของเครือขายวิชาชีพ ประชาชน องคกรภาคี
ตางๆ ในการพัฒนานโยบาย และระบบสนับสนุนบริการปฐมภูมิ 

     

26 ภาคีเครือขายสุขภาพรวมกันรณรงคคานิยมในการดูแลสุขภาพและ
พ่ึงตนเองของประชาชน 

     

จ. ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

27 สนับสนุน ประสานเครือขายสถาบันวิชาการในการสรางองคความรู 
เทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณของระบบบริการปฐมภูมิ 

     

28 สงเสริมศักยภาพของผูปฏิบัติงานและเครือขายหนวยบริการในการจัดการ
ความรูที่เปนลักษณะเฉพาะของบริการปฐมภูมิ 

     

29 พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพโดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 
(รัฐ ชุมชน ทองถ่ิน เอกชน) 

     

30 ผสมผสานองคความรูสุขภาพสาขาตางๆ ในการจัดบริการสุขภาพ      
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สวนที่  3 ผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  
คํ า ช้ี แจ ง  โปรดทํ า เ ครื่ อ งหมาย   ในช อ ง ระ ดับกา รปฏิ บั ติ แต ล ะข อ ท่ีท า น เห็ นว า ต ร ง กับระ ดับ 
              การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของทานในปจจุบัน 
คําอธิบาย 5 = มากที่สุด      4 = มาก   3 = ปานกลาง      2 = นอย        1 = นอยที่สดุ  

 
ที ่

 
ผลสัมฤทธิข์องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ระดับการปฏิบตั ิ

5 4 3 2 1 
ก. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการผสมผสานท่ีมีคุณภาพไดอยางสะดวกท่ัวถึงทั้งในเขตเมืองแล ะ 
   ชนบท 
1 หนวยงานใหบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข      
2 ประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบรอยละ 70 สามารถเขาถึงบริการสุขภาพ

พื้นฐานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  
     

3 ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการรับบริการรอยละ 80      
4 มีการสงตอผูปวยโรคเร้ือรังและภาวะฉุกเฉินอยางเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติ      
5 มีการจัดบริการสุขภาพท่ีมีความรวมมือกันระหวางภาครัฐ ทองถิ่น ชุมชนและ

เอกชนอยางมีประสิทธิภาพ 
     

6 มีการดําเนินการดูแลผูปวยเร้ือรังรวมกันและการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับ
หนวยบริการ 

     

ข. หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริหารที่เก่ียวของมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   และสนับสนุนการพัฒนา 
7 นโยบายระดับประเทศที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
     

8 หนวยงานมีแผนปฏิบัติการที่รองรับนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได
สําเร็จทั้งในระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ 

     

9 รอยละ 80 ของแผนปฏิบัติงานสามารถนําไปปฏิบัติตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

     

10 หนวยบริการไดรับงบประมาณที่เปนธรรมสอดคลองกับผลงานและตนทุนการ
ดําเนินงาน 

     

11 หนวยบริการมีสภาพคลองทางการเงินตามเกณฑที่กําหนด      
12 บุคลากรในหนวยงานสามารถนําความรูและประสบการณการทํางานจากการ

แลกเปลี่ยนมาพัฒนาบริการใหมีคุณภาพ 
     

13 บุคลากรในหนวยงานสามารถนําความรูและประสบการณการทํางานจากการ
แลกเปลี่ยนมาพัฒนาบริการใหมีความสุข 
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สวนที่  3 ผลสัมฤทธ์ิของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 
คํ า ช้ี แจ ง  โปรดทํ า เ ครื่ อ งหมาย   ในช อ ง ระ ดับกา รปฏิ บั ติ แต ล ะข อ ท่ีท า น เห็ นว า ต ร ง กับระ ดับ 
              การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของทานในปจจุบัน 
คําอธิบาย 5 = มากที่สุด      4 = มาก   3 = ปานกลาง      2 = นอย        1 = นอยที่สดุ  

 
ที ่

 
ผลสัมฤทธิข์องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ระดับการปฏิบตั ิ

5 4 3 2 1 
ข. หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริหารที่เก่ียวของมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   และสนับสนุนการพัฒนา (ตอ) 
14 หนวยบริการและเครือขายมีการพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 
     

15 หนวยบริการและเครือขายมีการใชระบบขอมูลรวมกันเพ่ือวางแผน 
พัฒนาการจัดบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

     

16 หนวยบริการและหนวยบริหารสามารถติดตามประเมินผลการบริการและ
การบริหารไดตามแผนที่หนวยงานนั้นๆ กําหนด 

     

ค. หนวยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
17 อัตราคงอยู/อัตราหมุนเวียนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีหนวยบริการมี

ความเหมาะสมในสภาพปจจุบัน 
     

18 หนวยงานมีการบริหารจัดการใหมีบุคลากรใหบริการไดอยางเพียงพอตอ
กับภาระงาน 

     

19 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนสนับสนุนทุนเพ่ือการผลิตบุคลากร
สาธารณสุขใหบริการในพ้ืนที่ 

     

20 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนสนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขใหบริการในพ้ืนที่ 

     

21 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามขอ. 20 สามารถปฏิบัติงานในหนวยงานได
อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 

     

22 บุคลากรในหนวยงานสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการจัดบริการ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม 

     

ง. คุณคา ศักดิ์ศรี และเอกลักษณของระบบบริการปฐมภูมิ เปนที่รับรูและยอมรับอยางกวางขวางทั้งใน 
   กลุมวิชาชีพและประชาชน 
23 เครือขายวิชาชีพมีอุดมการณรวมกันเพ่ือการพัฒนางานบริการสุขภาพ      
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สวนที่  3 ผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ตอ) 
คํ า ช้ี แจ ง  โปรดทํ า เ ครื่ อ งหมาย   ในช อ ง ระ ดับกา รปฏิ บั ติ แต ล ะข อ ท่ีท า น เห็ นว า ต ร ง กับระ ดับ 
              การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของทานในปจจุบัน 
คําอธิบาย 5 = มากที่สุด      4 = มาก   3 = ปานกลาง      2 = นอย        1 = นอยที่สดุ  

 
ที ่

 
ผลสัมฤทธิข์องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ระดับการปฏิบตั ิ

5 4 3 2 1 
ง. คุณคา ศักดิ์ศรี และเอกลักษณของระบบบริการปฐมภูมิ เปนที่รับรูและยอมรับอยางกวางขวางท้ังใน 
   กลุมวิชาชีพและประชาชน (ตอ) 
24 บุคลากรในหนวยงานมีความภาคภูมิใจในคุณคา ศักดิ์ศรีของระบบบริการ

สุขภาพ 
     

25 บุคลากรสาธารณสุข (ผูบริหาร ผูใหบริการ กลุมวิชาชีพอื่น) มีทัศนคติที่ดี และ
มีความเขาใจในคุณคา ศักดิ์ศรี และเอกลักษณของระบบบริการสุขภาพ 

     

26 ประชาชนในพื้นที่มีความเขาใจและยอมรับคุณคาและเอกลักษณระบบบริการ
สุขภาพ 

     

27 บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนมีการใชขอมูลจากแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
บริการสุขภาพท่ีดี/นวัตกรรมบริการสุขภาพในลักษณะตางๆ ที่ทันสมัย 

     

28 มีนโยบายดานการจัดสรรกําลังคนและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บริการสุขภาพ ที่เครือขายวิชาชีพและภาคีตางๆ ไดรวมกันกําหนดและนําไป
บูรณาการกับแผนอ่ืนๆ 

     

29 ประชาชนรอยละ 70 มีคานิยมในการดูแลสุขภาพและพ่ึงตนเองได       
จ. หนวยบริการปฐมภูมิสามารถจัดบริการบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความตองการ 
   ของประชาชนและศักยภาพของพ้ืนที่ 
30 สถาบันวิชาการมีสวนรวมในการสรางและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีที่เปน

เอกลักษณระบบบริการสุขภาพของหนวยงาน 
     

31 บุคลากรในหนวยงานใชองคความรูและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริการใหแก
ประชาชนอยางมีคุณภาพและมีเอกลักษณที่ชัดเจน 

     

32 บุคลากรในหนวยงานและเครือขายสามารถใชความรูที่ เฉพาะกับประชาชนใน
พื้นที่เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 

     

33 ประชาชนในพื้นที่บริการใชขอมูลขาวสารใหเปนประโยชนในการดูแลสุขภาพ
ในชีวิตประจําวัน 

     

 
ขอขอบคุณอยางยิ่งที่กรุณาตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้
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