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ก 
 

คำนำ 
 
องค์การอนามัยโลกประกาศปฏิญญาอัลมา อตา (Alma Ata Declaration) พ.ศ. 2521 กำหนดให้

การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care : PHC) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมาย
สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยยอมรับและนำหลักการสาธารณสุขมูลฐานมาประยุกต์ใช้ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสาธารณสุข
มูลฐานในประเทศไทย ภายหลังการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานมีการปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์ไปมุ ่งเน้นที่
โครงสร้างระบบสุขภาพในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
และจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2535 - 2539) เพ่ือเป็นสถานที่ให้ อสม. ได้ใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ รณรงค์ จัดกิจกรรมสุขภาพ เป็นที่ประชุม ฯลฯ จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2561 
ครบรอบ 40 ปีของการสาธารณสุขมูลฐานภายใต้ปฏิญญาอัลมา อตา องค์การอนามัยโลกจึงถือโอกาสปฎิรูป 
การสาธารณสุขมูลฐานให้เหมาะสมกับยุคสมัย และประกาศปฏิญญาฉบับใหม่ ในนามปฏิญญาอัสตานา 
(Astana Declaration) เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในระดับโลกที่มุ ่งสู่
การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี พ.ศ. 2573 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ก่อกำเนิดและได้รับการพัฒนามากว่า 3 ทศวรรษ เป็นสถานที่
ให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดย อสม. ตลอดระยะเวลาการให้บริการของ ศสมช. ภายใต้บริบท
สังคมที่เปลี่ยนไป ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสุขภาพในโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความทันสมัยมากขึ้น 
ประชาชนให้ความนิยมไปรับบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานบริการในระดับชุมชนอย่าง ศสมช. ได้รับความนิยม
ลดลง การสนับสนุนด้านต่างๆ ค่อยๆ ลดลง ส่งผลให้ ศสมช. บางแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้จึงต้องปิดตัวลง 
ซึ่งปัจจัยหลักคือการสนับสนุนด้านงบประมาณดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รายหมู่บ้านๆ ละ 7,500 – 
15,000 บาท ได้ถูกระงับการสนับสนุนไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะต้องคิดค้น
กลวิธีในการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนยังคงเดินหน้าต่อไป ตลอดจนนโยบาย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มุ ่งหวังในการฟื้นฟูและพัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด ผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์ปัจจุบันของ ศสมช. ว่าในปัจจุบันมีการให้บริการประชาชน
หรือไม่ ประกอบกับการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีภารกิจในการพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน และสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมุลฐานชุมชน (ศสมช.) 
เพ่ือศึกษาสถานการณป์ัจจุบันของ ศสมช. การสนับสนุนในการพัฒนา การให้บริการสาธารณสุข และข้อเสนอแนะ
การพัฒนา ศสมช. ในปัจจุบันว่าเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของ อสม. และประชาชน 
ในพื้นที่หรือไม่ ตลอดจนทิศทางการพัฒนา ศสมช. ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสู่สังคมวิถีชีวิตใหม่ 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลแนวทางการพัฒนา ศสมช. ในอนาคต และเป็นข้อมูลสนับสนุน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
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 การศึกษาครั้งนีส้ำเร็จลุล่วงไปได้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์จีรวรรณ หัสโรค์ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการศึกษา 
ให้คำแนะนำ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผู้ วิจัยตระหนักถึงความ
ตั้งใจจริง ความทุ่มเท และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณอาจารย์ชาติชาย สุวรรณนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพ 
ภาคประชาชน) ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และให้แนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา 

  ขอขอบคุณ ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
เจ้าหน้าที่กลุ ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ผู ้รับผิดชอบงานสุขภาพ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานการศึกษาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า การศึกษาฉบับนี้จะมีประโยชน์ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดให้แก่ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟัง
คำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานศึกษา ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) เกี่ยวกับการได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ ตำบล ที่ดูแลรับผิดชอบ ศสมช. จำนวน 640 แห่ง/คน ทั่วประเทศ เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามการให้บริการของ ศสมช. ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 46 – 60 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน   
ส่วนใหญ่เป็น ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 11 - 20 ปี ในปี 2562 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ 1 - 2 ครั้ง ตำแหน่งอื่นที่ได้รับ คือ ผู้นำท้องที่ ศสมช. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคม/ ศาลาหมู่บ้าน 
อสม.ปฏิบัติงานมีนอ้ยกว่า 10 คน ศสมช. กับ รพ.สต. ส่วนใหญห่่างกัน 1 - 3 กิโลเมตร  

การได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. ด้านนโยบายการดำเนินงาน ร้อยละ 82.7 ด้านแนวทาง 
คู่มือ ร้อยละ 63.9 วัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ร้อยละ 55.5 งบประมาณ ร้อยละ 34.4 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ร้อยละ 95.9 และด้านการใช้งาน Application ด้านสุขภาพ ร้อยละ 89.1  

การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. ตามมาตรฐาน ศสมช. 5 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 
การบริหารจัดการ ศสมช. มี 5 ข้อ ได้แกจ่ัดตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานดำเนินงาน ศสมช. ร้อยละ 80.8 สถานที่ตั้ง 
ศสมช. เป็นสัดส่วน เหมาะสม ร้อยละ 75.5 จัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการฯ ร้อยละ 43.1 สื่อสารข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ ร้อยละ 96.7 และบันทึกข้อมูลลงสมุดบันทึก ร้อยละ 78.9 ซ่ึงหมวดที่ 1 มีผลการดำเนินงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ ศสมช. ที่ดำเนินงานในหมวดนี้ 4-5 ข้อ จำนวน 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
65.8 หมวดที่ 2 การจัดอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร มี 5 ข้อ ได้แก่ กำหนดให้ อสม. หมุนเวียน
ปฏิบัติงานที่ ศสมช. ร้อยละ 68.8 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร้อยละ 83.1 กำหนด
แผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ร้อยละ 91.7 ใช้คู่มือแนวทางในการให้บริการ ร้อยละ 87.7 และการบันทึกผล 
ทำรายงานและสืบค้นได้ ร้อยละ 74.4 ซึ่งหมวดที่ 2 มีผลการดำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และ 
ศสมช. ที่ดำเนินงานในหมวดนี้ 4-5 ข้อ 474 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.1 หมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ มี 5 ข้อ ได้แก่ เตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช.ร้อยละ 62.3 เตรียมเครื่องมือ 
ให้พร้อมใช้งาน เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล ร้อยละ 96.3๗ ปรอทวัดไข้หรือเทอร์โมสแกน ร้อยละ 
87.7 เครื่องชั่งน้ำหนักและสายวัดรอบเอว ร้อยละ 93.3 และทีเ่จาะเลือดปลายนิ้ว ร้อยละ 69.4 ซึ่งหมวดที่ 
3 มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และ ศสมช.ที่ดำเนินงานในหมวดนี้ 4-5 ข้อ จำนวน 489 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.4 หมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน มี 5 ข้อ ได้แก่ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ร้อยละ 79.2 ส่งต่อกรณีฉุกเฉิน ร้อยละ 77.0 ให้สุขศึกษา ร้อยละ 95.0 คัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 96.3 
และการบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ร้อยละ 64.2 ซึ่งหมวดที่ 4 มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก และ ศสมช.ที่ดำเนินงานในหมวดนี้ 4-5 ข้อ จำนวน 496 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.5 หมวดที่ 5 
การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน มี 5 ข้อ ได้แก่ การนำข้อมูลสถานะสุขภาพมาวางแผน
พัฒนา ร้อยละ 86.6 ใช้ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ร้อยละ 84.5 รณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 84.7 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ 74.7 และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. ร้อยละ 65.8 ซึ่งหมวดที่ 



ง 
 

5 มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ ศสมช.ที่ดำเนินงานในหมวดนี้ 4-5 ข้อ จำนวน 
460 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.9 

การดำเนินงานให้บริการของ ศสมช. ตามมาตรฐาน 5 หมวด 25 ข้อ ของ ศสมช. 640 แห่ง ซึ่งแต่ละ
แห่งมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันโดยจำแนก ศสมช. เป็นระดับได้ดังนี ้ ระดับดีมาก จำนวน 369 แห่ง 
ระดับปานกลาง จำนวน 141 แห่ง ระดับพ้ืนฐาน จำนวน 130 แห่ง   

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. 1. ศสมช. ควรได้รับการพัฒนา ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม.หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
2. ศสมช. ควรได้รับสิ่งสนับสนุน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านยา เวชภัณฑ์ และด้านการ
พัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบควรสนับสนุน
งบประมาณในการซ่อมแซม ศสมช. สถานที่ตั้งควรสร้างให้เป็นสัดส่วนแยกเป็นเอกเทศ สนับสนุนงบประมาณ 
ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศสมช. ควรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเข้าเวร
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ให้มีความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย ตลอดจนการบำรุงรักษา
ซ่อมแซม สอบเทียบเครื่องมือ ควรมีนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางกำหนดบทบาทและหน้าที่ 
ศสมช. ให้ชัดเจน มีสิ่งสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนยาชุดใหม่แทนชุดเก่าท่ีจะหมดอายุ ขณะที่ในบางพ้ืนที่
มีความเห็นที่แตกต่างไปเสนอว่ามี รพ.สต. และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมี ศสมช. 
ให้ ศสมช. เป็นส่วนหนึ่งของ รพ.สต. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

 หลักการสาธารณสุขมูลฐานถูกหยิบยกมานำเสนอในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 30 ปี พ.ศ. 2520 
ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) จำนวน 134 ประเทศทั่วโลก 
มีมติร่วมกันให้ “รัฐบาลของทุกประเทศเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหากลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543” หรือ “Health for all by the year 2000” เป็นเป้าหมายหลักทางสังคม 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 องค์การอนามัยโลกจัดประชุมใหญ่ว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐานที่เมืองอัลมา อตา 
ประเทศรัสเซีย (ปัจจุบันคือ นครอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน) เพื่อร่วมกันพิจารณาหาวิธีที่จะทำให้บรรลุ  
ถึงการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ที่ประชุมได้แถลงการณ์ประกาศปฏิญญาอัลมา อตา (Alma Ata Declaration) 
ระบุว่า “การสาธารณสุขมูลฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพ่ือความยุติธรรมในสังคมและเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่
เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี 2543” ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ประเทศไทยได้ลงนามในกฎบัตร
เพื ่อการพัฒนาสุขภาพ (Charter for health development) เมื ่อว ันที ่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523  
โดยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น 

กระทรวงสาธารณสุขปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 จนกระท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เกิดการปรับเปลี่ยน
ทิศทางสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนที่ มีให้เป็นระบบ 
และเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยให้มีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข และประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)”
และกำหนดเป้าหมายให้ ศสมช. เป็นศูนย์รวมกิจกรรมบริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เป็นที่
รวมความรู้ ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ทรัพยากร และศูนย์กลางในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ซึ่ งได้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ไม่น้อยกว่า 5 คน ที่ผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เข้ามาดำเนินการให้บริการและ
บริหารจัดการ ศสมช. โดยยึดแนวทาง “กลวิธีทางการสาธารณสุขมูลฐาน” เป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน 
และตั้งเป้าหมายในการจัดตั้ง ศสมช. คือ ในปีงบประมาณ 2535 ให้แต่ละโรงพยาบาล และสถานีอนามัย
ดำเนินการจัดตั้ง ศสมช. ในพื้นที่รับผิดชอบ 1 แห่ง ในปีงบประมาณ 2536 ให้มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง 
(รวมของเดิมเป็น 2 แห่ง) และในปีงบประมาณ 2537 ให้ดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน โดยสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนให้บรรลุตามเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าต่อไป 
(แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์, 2540)  

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานมากว่า 4 ทศวรรษ จากปฏิญญาอัลมา อตา ปี พ.ศ.2521 
สู่การปฏิรูปการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care : PHC) ในปี พ.ศ.2561 ตามปฏิญญาอัสตานา 
กำหนดกลวิธีในการดำเนินงานสาธาณสุขมูลฐาน เพื่อมุ่งสู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เชื่อมระหว่างนโยบายการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ และการเสริมพลังอำนาจประชาชนในการดูแลตนเองของประชาชนและชุมชน หนึ่งในกลไก
หลักที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดี (Health & Well - being) ตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาอัสนาตา คือ 
การบริการปฐมภูม ิและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นในฐานะเป็นแกนหลักการบริการสุขภาพแบบูรณาการ (Primary 
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care & essential public health functions as the core of integrated health services) ซึ่งการให้บริการ
สาธารณสุขของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อย่างมีคุณภาพ เป็นจุดเชื่อมและกลไกที่จะหนุนเสริม
เพ่ือนำไปสู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการบรรลุ
การมีสุขภาพดี (Health & Well-being) ตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาอัสตานาต่อไป 

รัฐบาลได้แถลงนโยบายด้านสาธารณสุขต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีความมุ่งมั่น
ในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้านควบคู่กับการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุม
ประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562) 

การดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ภายหลังจากที่ก่อตั้งและพัฒนาจนถึง
ปัจจุบันมีการดำเนินงานมากว่า 3 ทศวรรษ และจากข้อมูลการสำรวจทรัพยากรด้านสาธารณสุข ปี 2557 
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงานในปัจจุบัน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระบขุ้อมูลจำนวนหน่วยบริการระดับหมู่บ้านในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ดังนี้ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตชนบท 48,049 แห่ง และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเมือง 
3,108 แห่ง ขณะที่ข้อมูลกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ระบุ ศสมช. มี 14,557 แห่ง (กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน, 2563) อย่างไรก็ตามยังไม่พบข้อมูลที่แน่ชัดว่าปัจจุบัน ศสมช. มีการดำเนินงาน
ให้บริการสาธารณสุขเป็นเช่นใดรวมถึงปัจจัยในการสนับสนุนด้านต่างๆ โดยพบเพียงข้อมูลการดำเนินงานของ 
อสม. ดีเด่นสาขาการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ  
จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ที่แสดงให้ทราบ
ว่ายังคงมีการให้บริการใน ศสมช.  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฐานะที่ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพ่ึงตนเอง 
ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม กำหนดนโยบายการพัฒนาและยกระดับ อสม. หมอประจำบ้าน กำหนด
บทบาทในการให้บริการสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนา 
ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 รัฐบาลไทยได้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความมุ่งมั่น 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ ศสมช. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้เสนอขอ รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับ อสม. ใน ศสมช. เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนได้รับบริการถ้วนหน้า มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนกำหนดนโยบายการพัฒนาศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชุมชน เป็นที่ปฏิบัติงานของ อสม.
หมอประจำบ้าน ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด และความมุ่งมั่นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จะสนับสนุน
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับ อสม. ใน ศสมช. เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และการที่จะกำหนดนโยบาย
การพัฒนาเป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  
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  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) เพื่อทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นข้อมูลในการพัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพ และสามารถ
ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือศึกษาการได้รับสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
2. เพ่ือศึกษาการให้บริการด้านสาธารณสุขของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ด้านเนื้อหา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) เกี่ยวกับการได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน การให้บริการด้านสาธารณสุข และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง :  
  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ อสม. หมอประจำบ้าน (ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน/ ตำบล) ที่ดูแลรับผิดชอบ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในประเทศไทย จากจำนวน ศสมช. 14,557 แห่ง (กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน, 2563)  
 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากกลุ่มประชากร คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973) ใน 4 ภูมภิาคๆ ละ 4 จังหวัดๆ ละ 2 อำเภอๆ ละ 20 แห่ง รวม 640 แห่ง/คน  

  3. ด้านระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน 2563 (9 เดือน)  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง อสม. (ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ ตำบล) ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และยกระดับเป็น อสม. หมอประจำบ้าน โดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรยกระดับ อสม. หมอประจำบ้าน 
(18 ชั่วโมง) อบรมเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงาน (6 ชั่วโมง) ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมายถึง สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมในการจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน โดย อสม. เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเฝ้าระวัง คัดกรอง
สุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วย การเผยแพร่ข่าวสารสาธารณสุข การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ รวมถึงใช้เป็นสถานที่
ทำงานของ อสม. ในการประชุม ปรึกษาหารือกับประชาชน สถานที่ตั้งอาจสร้างเป็นอาคารเฉพาะ หรือใช้มุม
ใดมุมหนึ่งของสถานที่ในชุมชนที่ประชาชนในชุมชนให้ความเห็นชอบ เช่น บ้านของผู้นำชุมชน หรือบ้าน อสม. 
วัด ศาลาประชาคม สุขศาลา เป็นต้น 

สถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) หมายถึง สถานการณก์ารดำเนินงาน
ให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. โดย อสม. ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด ประกอบด้วย 1. การได้รับสนับสนุน
การดำเนินงาน ศสมช. 2. การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. และ 3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช.   
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การได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. หมายถึง การที่ อสม. ได้รับการสนับสนุน ต่างๆ ให้สามารถ
ดำเนินงานได้ตามบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบายการดำเนินงาน ศสมช.  2. ด้านแนวทาง คู่มือ 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. และ 
4. ด้านการใช้งาน Application ด้านสุขภาพ  

การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. หมายถึง การให้บริการด้านสาธารณสุขของ อสม. ใน ศสมช.
ตามมาตรฐานที่กำหนด ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 1. การบริหารจัดการ ศสมช. จำนวน 5 ข้อ 2. การจัด
อัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 ข้อ 3. การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ จำนวน 5 ข้อ 
4. การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 ข้อ และ 5. การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน 
จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 25 ข้อ  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. หมายถึง ข้อเสนอแนะของ อสม. ในการพัฒนาและยกระดับ 
ศสมช. ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และการพัฒนา ศสมช. ในอนาคต ต่อไป  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ทราบสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในปัจจุบัน 
2. ทิศทางการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ให้พร้อมสำหรับการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน

แก่ประชาชนในชุมชน 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
4. สามารถนำผลการศึกษาเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน กำหนด 

กลยุทธ์ แนวทางในการดำเนินงาน และพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กำหนด  

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลจากการศึกษา 
ไปใช้การพัฒนางานที่เก่ียวข้องกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตามบริบทของพ้ืนที่ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การทบทวนเอกสาร ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสถานการณ์การให้บริการ
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ผู้วิจัยได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการ และงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องมาประกอบการศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของการสาธารณสุขมูลฐาน 
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ส่วนที่ 3 บทบาทหน้าที่ อสม.ที่ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขใน ศสมช. 
ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของการสาธารณสุขมูลฐาน  
1.1 การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย  
จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 30 พ.ศ. 2520 ขององค์การอนามัยโลก ประเทศภาคี

สมาชิกได้มีมติร่วมกันว่า “การมีสุขภาพดี เป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ โดยไม่คำนึงถึง  
ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม” โดยคำว่า “สุขภาพดี” นั้น หมายถึง  
การมีสภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งไม่เพียงแต่ปราศจากโรค หรือไม่มีความพิการ
เท่านั้น” และที่ประชุมได้กำหนดให้ประชาชนทั่วโลกมี “สุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี 2543” หรือ Health 
for All by the year 2000” โดยถือว่าเป็นเป้าหมายหลักทางสังคม และหลังจากนั้นในระหว่างวันที่ 6 - 12 
กันยายน 2521 ผู้แทนรัฐบาลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 134 ประเทศ (รวมทั้งรัฐบาลไทย) และผู้แทน
จากองค์การต่างๆ อีก 67 ประเทศ ทั้งที่เป็นองค์การชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ และองค์การสาธารณ
กุศลภาคเอกชนระดับโลกอื่นๆ ได้มาร่วมประชุมกัน ณ เมืองอัลมา อตา ประเทศรัสเซีย โดยมีข้อตกลงกันว่า 
“การสาธารณสุขมูลฐาน” (Primary health care) เป็นกลวิธีหลักในการบรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า”
ที่ประชุมได้แถลงการณ์ประกาศปฏิญญาอัลมา อตา (Alma Ata Declaration) ระบุว่า “การสาธารณสุขมูลฐาน
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อความยุติธรรมในสังคมและเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า ในปี 2543” ซึ่งองค์การอนามัยโลก ก็ได้เรียกร้องให้ทุกชาติสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
อย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดยผสมผสานไปกับการพัฒนาทุกสาขา ทั้งในระดับชุมชน และระดับชาติ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน (แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์, 2540) โดยปฏิญญาอัลมา อตา มีสาระสำคัญ ดังนี้  

ปฏิญญาอัลมา อตา (Alma Ata Declaration) : การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานของมนุษย์ 
และเป็นเป้าหมายทางสังคมที่ยอมรับกันทั่วโลกทุกคน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ 
เศรษฐกิจ และสังคม หรือมีความเชื่อถือทางการเมือง ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองให้มี “สุขภาพดี”  
อันหมายถึงการมีสภาวะสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมิใช่แต่เพียงปราศจากโรคหรือไม่มีความ
พิการเท่านั้นแต่หมายถึงการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างดีด้วย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2520 องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization : WHO) จึงได้มีมติในการประชุมสมัชชาสมัยที่ 30 ในปี พ.ศ. 2520 “สุขภาพดีถ้วนหน้า
ภายใน 2543” (Health for All by the year 2000)  

การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All: HFA) หมายถึง ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มอายุ อาชีพ จะมีสิทธิ 
มีโอกาส และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของคนเท่าเทียมกันในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การดูแลรักษาตนเองให้ปราศจากโรคและความพิการ และได้รับประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
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พัฒนาอย่างเป็นธรรม ทำให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ อีกทั ้งขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่จะต้องเป็นชีวิต 
ที่มีคุณภาพชีวิตที ่ดี และได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมที ่เขาอาศัยอยู ่อย่างเต็มที่  
ในการนี้ประชาชนทุกคนต้องได้รับการบริการสาธารณสุขที่จำเป็น โดยเฉพาะบริการสาธารณสุขที่สามารถ  
ลดการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรคต่างๆ ทั้งบริการด้านส่งเสริมสุขภาพบริการ ด้านป้องกันโรค บริการ
รักษาพยาบาล และบริการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งการที่ประชาชนจะมีสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จะต้องมีกลวิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนในการช่วยเหลือตนเองในเรื่องสุขภาพประชาชนต้องได้รับสิทธิในการที่จะเรียนรู้วิธีและ
มีความสามารถในการที่โจทก์ดูแลสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ภายในครอบครัวหรือชุมชน
กลวิธีนี้เรียกว่า “การสาธารณสุขมูลฐาน” (Primary Health Care: PHC)  

ประเทศไทยเริ่มดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในปี พ.ศ. 2523 โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่าง
องค์การอนามัยโลก และประเทศสมาชิกทั่วโลก ในการสนับสนุนกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานเพื่อทำให้เกิดสุขภาพดี
ถ้วนหน้า ซึ่งประเทศไทยโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามในกฎบัตร
พัฒนาการทางสุขภาพ (Charter for health development) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2523 ซึ่งการตกลง
ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกครั้งนั้น เป็นคำยืนยันว่าประเทศไทยจะต้องสนับสนนุกลวิธี
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าปี 2543 (สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
มูลฐาน, 2543) 

 1.2 สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524) ได้กำหนดให้งาน

สาธารณสุขมูลฐานเป็นโครงการหนึ่งที่อยู ่ในแผนพัฒนาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 4 จากการที่งานสาธารณสุขมูลฐานกระจัดกระจายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองต่างๆ 
ทำให้มีปัญหาอุปสรรคด้านการประสานงานและควบคุมกำกับงาน เกิดการซ้ำซ้อนหรือสิ้นเปลืองทรัพยากร  
เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นควรจัดตั้งสำนักงานเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการ
ประสานงานควบคุมกำกับงาน กำหนดเป้าหมาย วางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอหลักการต่อคณะรัฐมนตรี ขอจัดตั ้งสำนักงาน
คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและขอพระราชทานพระมหากรุณา  
ทรงลงพระปรมาพิไธยในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2523 
ให้สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นส่วนราชการเทียบเท่ากอง สังกัดอยู่ในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 786 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2523 
(สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2543) 

ในปี พ.ศ. 2545 จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลดำเนิน
นโยบายปฏิรูประบบราชการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงถูกจัดตั้งขึ ้นเพื่อสืบทอดภารกิจการ
สาธารณสุขมูลฐานทดแทนสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ที่หมดวาระลงภายหลังประกาศ
การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2557) 

1.3 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ได้เสนอความช่วยเหลือแก่ประเทศอาเซียนในด้านการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (Asean human resource development project) เป็นการช่วยเหลือด้านการก่อสร้าง ด้านวิชาการ 
และการฝึกอบรม สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการที ่จะขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกั บ
กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน  1 แห่ง 
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในระดับภูมิภาค 4 แห่ง 
รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบ และได้มีการตกลงให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 2 โครงการ โดยรัฐบาลไทย

กับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 และ
ทางด้านก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 และได้ดำเนินการก่อสร้าง 
  1. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน (ASEAN TRAINING CENTER FOR 
PRIMARY HEALTH CARE DEVELOPMENT) ที่บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครไชยศรี 
จังหวัดนครปฐม อยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหิดล และเปลี ่ยนชื ่อเป็น สถาบันพัฒนา
สาธารณสุขอาเซียน (Asian Institute for Health Development) และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552  
  2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค (Regional Training Center for Primary 
Health Care Development) อยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีท้ังหมด 5 แห่ง คือ  

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
2. ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 
3. ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
4. ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะลา จัดตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540  

1.4 การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดกลยุทธ์ ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อบรรลุการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การดูแล

ตนเองและพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใช้กลวิธีของการสาธารณสุขมูลฐานในการ
ดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 5 ทศวรรษ ดังนี้  

ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2529) ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2520 - 2524) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)  
1. เกิดปฏิญญาอัลมา อตา (Alma Ata Declaration)  
2. บรรจุการสาธารณสุขมูลฐานไว้ในนโยบาย และแผนสาธารณสุขแห่งชาติ 
3. จัดตั้งการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องค์ประกอบ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชนบทร้อยละ 50  
4. มุ่งเน้นการค้นหาคัดเลือกและฝึกอบรมชาวบ้านเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยกำหนดบทบาทของอาสาสมัครเหล่านี้ให้เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง 

5. การกระจายแนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกประเภททุกระดับ
ให้เข้าใจและยอมรับความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

6. จัดตั้งกองทุนยาประจำหมู่บ้าน และการจัดการบริหารด้วยหลัก 3 ก. (กำลังคน กองทุน กรรมการ) 
7. จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน 
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แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) 
1. ขยายการจัดตั้งและพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส./อสม.)ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในชนบท

และริเริ่มทดลองดำเนินการในเมืองเขตเมือง 
2. มุ่งเน้นให้ชุมชนระดับหมู่บ้านบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องค์ประกอบ และเพ่ิมเป็น 10 

องค์ประกอบในปลายแผน 5 
3. ผสมผสานการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาชุมชนด้านอื่น โดยกำหนดให้สาธารณสุข

มูลฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนเป้าหมาย และวิธีการ 
4. ริเริ่มโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น โครงการปีรณรงค์พัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน

พ่ึงตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน 
5. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2530 - 2539) ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2530 - 2534) และฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) 
1. เน้นพัฒนาโครงสร้างสาธารณสุขมูลฐานให้สามารถพึ่งตนเองทางสาธารณสุขในระดับชุมชนได้

หรือพัฒนา 3 ก. ในหมู่บ้าน 
2. โครงการนำร่องการดูแลตนเองในระดับชุมชนครอบครัวและปัจเจกบุคคล 
3. ส่งเสริมองค์กรภาคธุรกิจเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
4. โครงการนำร่อง 4 องค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐาน  

แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) 
1. ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยการพัฒนา 3 ก และเพิ่มการพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน และการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(ศสมช.) 

2. สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรประชาชนและธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพ่ิมองค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐานจาก 10 องค์ประกอบ เป็น 14 องค์ประกอบ 
4. พัฒนากลไกและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
5. เน้นการดูแลสุขภาพตนเองในระดับครอบครัว 

ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2540 - 2549) ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540 - 2544) และ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
1. เน้นพัฒนาคน มีการสร้างแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) 
2. จัดสรรงบประมาณแนวใหม่ จากงบสนับสนุนโดยกิจกรรมเป็นรายหมู่บ้าน (พัฒนาศักยภาพ

กำลังคน แก้ปัญหาสุขภาพและจัดบริการใน ศสมช.) 
3. ประกาศสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี 2543 (Health for All by the year 2000) 

แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
1. ถ่ายโอนงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  (พ.ร.บ. กระจายอำนาจ) หมู่บ้านละ 

7,500 บาทต่อหมู่บ้านต่อปี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับเพ่ิมเป็น 10,000 บาท 
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2. จัดตั้งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเพื่อรับผิดชอบการสาธารณสุขมูลฐานแทนสำนักงาน
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 

3. ขยายแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานสู่ระบบสุขภาพภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
พหุภาค ี

4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการด้านสุขภาพด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในการพัฒนา 

ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2559) ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2540 - 2544) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
1. ส่งเสริมการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน 
2. โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก 
3. แผนสุขภาพตำบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล  

แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่โดยใช้รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการ

สุขภาพ 5 องค์กรหลัก คือ รพ.สต. อบต. อสม. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้รูปแบบ “หมู่บ้านจัดการสุขภาพ” ในการพัฒนาเพ่ือ

ยกระดับ องค์ประกอบ 6 ด้าน คือ การมีส่วนร่วม การจัดทำแผนด้านสุขภาพ การจัดการ
งบประมาณ การจัดกิจกรรมพัฒนา การประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ 

3. พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน 
4. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อสม. ที่จำเป็น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ในชุมชน 
5. พัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ 

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน) ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540 – 2564) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

แผนพัฒนาสาธารณสุข หรือ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
1. มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
2. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
3. พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy  
4. พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและชุมชน 

               มีความเข้มแข็ง  
5. มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน, พัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน, Smart อสม. 
6. เกิดปฏิญญาอัสตานา (Astana Declaration) ปฎิญญาด้านการสาธารณสุขมูลฐานฉบับใหม่  

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานดำเนินงานมากว่า 4 ทศวรรษ และกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5  
ต้ังแต่ปฏิญญาอัลมา อตา (Alma Ata Declaration) ในปี พ.ศ. 2521 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561 ในโอกาส
ครบรอบ 40 ปี ของการประกาศปฏิญญาอัลมา อตา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดประชุมระดับโลก 
ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน: จากปฏิญญาอัลมา อตา สู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ เมืองอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เพ่ือรับรองร่างปฏิญญาอัสตานา 
ซึ่งเป็นปฏิญญาด้านการสาธารณสุขมูลฐานฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้   
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ปฏิญญาอัสตานา (Astana Declaration) : ร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลก 
ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน: จากปฏิญญาอัลมา อตา สู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ เมืองอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 
เป็นการประชุมรับรองข้อความในพันธะสัญญาตามความปรารถนาแห่งปฏิญญาอัลมา อตา เมื่อปี พ.ศ. 2521 
เพ่ือมุ่งสู่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2573  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุม
ระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับการประชุม Second International Conference on Primary 
Health Care Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals  
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ภาครัฐและสังคมจะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม และคุ้มครองสุขภาพและ 
สุขภาวะของประชาชนให้ดีขึ ้นทั ้งในระดับประเทศ และระดับบุคคลตลอดจนระบบสุขภาพที ่เข้มแข็ง   
2. การสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการด้านสุขภาพ จะต้องมีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย ครอบคลุม 
มีการบูรณาการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และราคาเหมาะสมสำหรับประชาชนทุกคน พร้อมด้วยการบริการ
โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะความชำนาญมีความระตือรือร้น  
3. ชาวบ้านและชุมชนจะต้องมีพลังและร่วมกันในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ
รอบด้าน และ 4. ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องประกาศตนในการเข้าร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต่อนโยบายสุขภาพระดับชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน 3 องค์ประกอบทีเ่ชื่อมโยง และเสริมพลังกัน ดังนี้  
1. Primary care & essential public health functions as the core of integrated 

health services เป็นการบริการปฐมภูมิที่มีลักษณะบูรณาการระหว่าง บริการสุขภาพที่มีลักษณะบริการ
รายบุคคล และงานด้านการสาธารณสุขโดยครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การปกป้องจากภัยสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู และการดูแลระยะสุดท้าย ซึ่งจะต้องเป็นลักษณะบูรณาการและ
สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิตของคน 

2. Multi-sectoral policy & action เป็นองค์ประกอบที่ระบุให้เห็นถึงปัจจัยกำหนดสุขภาพ 
ที่กว้างขวางอย่างเป็นระบบ โดยรวมถึงปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมลักษณะส่วน
บุคคล โดยผ่านนโยบายและการปฏิบัติการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากทุกภาคส่วน 

3. Empowered people & communities เป็นการเสริมพลังอำนาจบุคคล ครอบครัวและชุมชน
เพ่ือให้สามารถพัฒนาสุขภาพให้ไปถึงจุดสูงสุดที่เป็นไปได้ สนับสนุนให้ออกเสียงขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ส่งเสริมให้เกิด Wellbeing ในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนาบริการสุขภาพ (Co-production) 
ขับเคลื่อนนโยบาย (Advocacy) และในฐานะผู้ที ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถให้การอภิบาล
ครอบครัวและผู้อ่ืนได้ (Self-caring and care giving) (มติ ครม. 24 ตุลาคม 2561) 

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 72 (72nd World Health Assembly: WHA72) ระหว่าง
วันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพโลก ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการระดับสูงจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ๑๙๔ ประเทศ สาระสำคัญ
ของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การสาธารณสุขมูลฐาน
มุ ่งสู ่การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Primary Health Care towards Universal Health Coverage) 
และ 2. ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน : โอกาสและความท้าทาย (Community Health workers 
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delivering primary health care: opportunities and challenges) บทบาทท่าทีของประเทศไทยให้ความสำคัญ 
กับการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นกลวิธีหลักในการบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ตะหนักถึง
บทบาทความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ (Frontline Health Work) รวมถึงความก้าวหน้า และ
แรงจูงใจการปฏิบัติงาน สรุปผลลัพธ์ของวาระ ประเทศสมาชิกยอมรับและสนับสนุน Astana Declaration 
ว่า PHC เป็นรากฐานสำคัญ ที่จะทำให้บรรลุ UHC ทุกประเทศควรต้องให้การสนับสนุน ข้อเสนอแนะต่อ
กระทรวงสาธารณสุข 1.การทำงานระดับประเทศ 1) สนับสนุนจัดทำแผนแม่บทการสาธารณสุขมูลฐาน
ระดับชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ ๒๐ ปี  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
การพัฒนา CHW โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำแผนแม่บท และทำความร่วมมือกับ
ภาคี และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้เป็นแผนระดับชาติ 2) กำหนดให้การพัฒนา CHW เป็นกลยุทธ์สำคัญ 
ในแผนฯ ใช้แผนฯเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา CHW ของประเทศ รวมถึงการนำแผนไปสู่การฏิบัติ
ที ่มีประสิทธิภาพ 2. การทำงานในระดับนานาชาติ ประเทศไทยและประเทศใน South East Asia Region 
ร่วมมือและช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์รื่องระบบการพัฒนา CHW ในงาน PHC สู่ UHC ทั้งในเชิงกระบวนการพัฒนาและเทคนิคเชิง
วิชาการ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2562) 

การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High – Level Meeting on Universal 
Health Coverage) การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 (Seventy – Fourth Session 
of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุม
ระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การยืนยันความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยืนยันความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะเร่ง
และขยายความพยายามในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ภายในปี พ.ศ. 2573  

2. การให้ความสำคัญกับผู้นำทางยุทธศาสตร์ คำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย และการทำงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงธรรมาภิบาล  

3. การให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสุขภาพในทุกด้านทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตระบบสาธารณสุข 
กำลังคนด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาและวัคซีน รวมถึงประเด็นด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นที่มีผลกำหนดสุขภาพ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

4. การให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความเท่าเทียมและเป็นธรรมด้านสุขภาพและสังคมและสิทธิ
มนุษยชน โดยให้ความสำคัญแก่ผู้ยากไร้และผู้เปราะบาง หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง ด้วยเจตนาที่จะไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

5. สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนในระดับโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบรรลุหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน (มติ ครม. 17 กันยายน 2562) 
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เปรียบเสมือนสถานบริการที ่เป็นโครงสร้างในชุมชน 
(INFRASTRUCTURE) ตั้งอยู่ในระดับหมู่บ้าน ต่อจากระดับตำบลที่มีสถานีอนามัยแต่แนวความคิดการดำเนินงาน
ใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน คือ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากที่สุด ใช้เทคโนโลยีง่ายๆ ไม่ใช้งบประมาณของรัฐ  
ไม่เน้นการก่อสร้างอาคาร แต่ให้ปรับตามสภาพท้องที่ คือ อาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่หรือใช้สิ่งก่อสร้างเดิม 
เช่น ศาลากลางบ้าน ศาลาวัด ศาลาคุ้ม โรงเรียน หรือร้านค้า หรือใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่บ้าน ใต้ถุนบ้าน อสม. ก็ได้ 
ดังรูปภาพที่ 1 (ไพจิตร ปวะบุตร, 2537) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1  โครงสร้างสถานบริการสุขภาพในชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ อสม. ให้สูงขึ้นส่งผลให้ ศสมช. กลายเป็นกลวิธีใหม่ของการสาธารณสุข 
มูลฐานที่ถูกนำมาใช้เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในช่วงแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข 
กำหนดเป้าหมายการจัดตั้ง ศสมช. ขึ้นให้ครบทุกหมู่บ้านภายในปีงบประมาณ 2537 ดังนี้  
 ปีงบประมาณ 2535 ให้แต่ละโรงพยาบาลและสถานีอนามัย จัดตั้ง ศสมช. จำนวน 1 แห่ง และให้จัด
หมู่บ้านเตรียมการอีก 1 แห่ง ส่วนหมู่บ้านที่เหลือให้ปรับปรุงเพื่อเตรียมยกระดับในปีต่อไป 
 ปีงบประมาณ 2536 ให้แต่ละโรงพยาบาลและสถานีอนามัยจัดตั้ง ศสมช. เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 แห่ง
(รวมของเดิมเป็น 2 แห่ง) โดยใช้หมู่บ้านที่เตรียมการไว้แล้วในปีงบประมาณ 2535 สำหรับหมู่บ้านที่เหลือให้
เตรียมการเพ่ือยกระดับในปีงบประมาณ 2537 
 ปีงบประมาณ 2537 ดำเนินการจัดตั้ง ศสมช. ครบทุกหมู่บ้าน (แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์, 2540)  

  2.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) (เมธี จันท์จารุภรณ์, 2539) 
1. เป็นศูนย์กลางการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานที่ดำเนินการในหมู่บ้าน  
2. เป็นที่ทำการของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกประเภท 
3. เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยทำหน้าที่กลั่นกรอง

ผู้ป่วยในระดับต้น 
4. เป็นจุดศูนย์กลางในการรองรับการสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ จากรัฐและเอกชน  
5. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน 

รพศ. 

รพท. 

รพช. 

สอ. 

ศสมช. 

จังหวัด 

อำเภอ 

ตำบล 

หมู่บ้าน 
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6. เป็นศูนย์กลางของความรู้ และวิทยาการชาวบ้านในการดูแลตนเองของชุมชน 
7. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากองทุน กรรมการ และการบริหารจัดการ  

2.2 ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา แต่เป็นการบริหารจัดการ ปรับปรุง 

กระตุ้น จัดระบบสิ่งที่มีอยู่แล้วให้แสดงหน้าที่อันเกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อการประสานงาน
การให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็น และเป็นศูนย์ข้อมูลของหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรเตรียมการ 5 ขั้นตอน
เพ่ือจัดตั้ง ศสมช. คือ 

1. สำรวจ ตรวจสอบ หาสถานการณ์สาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไร  
2. ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นปัญหาต่อโครงการสาธารณสุขมูลฐาน โดยประชุมปรึกษาหารือผู้นำชุมชน 

              เกี่ยวข้อง  
3. จัดทีมทำงานคัดเลือกอาสาสมัคร 4 - 5 คน แล้วปฐมนิเทศ ชี้แจงบทบาทหน้าที่ 
4. จัดตั้งและหาสถานที่ตั้ง ศสมช. ที่เหมาะสม จัดระบบงานและเตรียมหาอุปกรณ์  
5. จัดกิจกรรมบริการตามปัญหาของชุมชน หรือตามองค์ประกอบ 14 องค์ประกอบของการ 

               สาธารณสุขมูลฐาน แต่ไม่จำเป็นต้องทั้งหมด  

 2.3 องค์ประกอบของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
 1. การบริหารจัดการ 

   1.1 มีสำนักงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ซึ่งสร้างโดยชุมชนและกำหนดเฉพาะเพื่อเป็นสถานที่
ดำเนินการ และปฏิบัติงานขององค์กรชุมชน ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจะต้องประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงเพ่ือมาขอรับบริการ ได้แก่ ป้ายชื่อสำนักงาน เป็นต้น  
    1.2 กำลังคน มีอาสาสมัครไม่น้อยกว่า 5 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดำเนินการทุกวันๆ ละ 
2 - 3 ชั่วโมง ส่วนเวลาแล้วแต่จะตกลงกัน (อาจเป็นเวลาระหว่าง 16.00 - 19.00 น.)  

   1.3 มีการจัดบริการเข้มข้นร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยอาจเปิดบริการเป็นวันเป็นคราวๆ ไป 
แล้วแต่การตกลงกันตามความจำเป็น  
    1.4 เป็นที่ประสานงานกองทุนต่างๆ และจัดหาทรัพยากรอื่นๆ  
    1.5 มีการประชุมของกลุ่มอาสาสมัครประจำทุกเดือน 

 2. วัสดุ/ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน  
     2.1 เครื่องมือในการตรวจสุขภาพเพ่ือกลั่นกรองผู้ป่วยในขั้นต้น เช่น  

- ชุดพยาบาล (กระเป๋า พร้อมเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ของ อสม.) 
- เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง 
- เครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง 
- ตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำบ้าน และยาโครงการพิเศษ เช่น ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย 

ยาสมุนไพรในท้องถิ่น เป็นต้น 
     2.2 เครื่องมือในการตรวจชันสูตรง่ายๆ  

- เครื่องมือตรวจระดับน้ำตาลในปัสสาวะ 
- กล่องเก็บเสมหะ 
- สไลด์สำหรับเจาะเลือดตรวจมาลาเรีย 
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      2.3 วัสดุในการเผยแพร่ให้ความรู้ 
- กระเป๋าจูงใจของการวางแผนครอบครัว 
- สื่อการให้ความรู้กับประชาชน เช่น เอกสาร โปสเตอร์ ฯลฯ  

  3. งบประมาณ  
 4. เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2535 สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ1 หมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2537 
ขยายเครือข่ายเต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน  

2.4 บทบาทของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
บทบาทของ ศสมช. คือ บทบาท ของ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. คือจะต้องมีการพัฒนาสุขภาพ 

ของประชาชน ทั้ง 14 องค์ประกอบ โดยเรื่องท่ีเป็นปัญหาต้องจัดกิจกรรมแก้ไข ส่วนเรื่องท่ีไม่เป็นปัญหาก็ต้อง
จัดกิจกรรมดูแลเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งบทบาทที่ควรจะเป็นมีดังนี้  
 1. ให้บริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เช่น 

1.1  กลั่นกรองผู้ป่วย (Primary Screening) 
1.2  ส่งเสริมสุขภาพ 

- อนามัยแม่และเด็ก 
- การวางแผนครอบครัว 
- เฝ้าระวังทางโภชนาการ 
- การสร้างเสริภูมิคุ้มกันโรค 
- ทันตสาธารณสุข 
- สุขภาพจิต 
- เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

1.3  ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น จัดหาส้วม กำจัดขยะ 
- จัดหาน้ำสะอาด 

1.4  ควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาของชุมชน 
- การควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น เช่น โรคอุจจาระร่วง ไข้เลือดออก พยาธิใบไม้ในตับ 

มาลาเรีย และวัณโรค เป็นต้น 
- การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  
- การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ เช่น การค้นหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อุบัติภัย เป็นต้น  

1.5  ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและอาการง่ายๆ  
1.6  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
1.7  บริการตรวจชันสูตรอย่างง่ายๆ  

- ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ การปลอมปนของผงชูรส และน้ำส้มสายชู 
- ตรวจเอกลักษณ์สารเสพติดให้โทษ ด้วยวิธีการทางกายภาพของ กัญชา ฝิ่น กระท่อม  

 2. ให้การศึกษาแก่ประชาชนตามกิจกรรมบริการและปัญหาของชุมชน 
 3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบ เช่น สำรวจ จปฐ. 
แล้ววิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 



15 
 

 4. พัฒนากองทุน โดยการสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการสร้างรายได้ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ ตลอดจน
ระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน (เมธี จันท์จารุภรณ์, 
2539) 

 2.5 การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขในการจัดตั้ง และดำเนินกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

โดยส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำแนกได้ 2 ประเภท คือ สิ่งสนับสนุนที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ และ
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ (อภิสิทธิ์ ทองสุก, 2545)  
 1. รายการวัสดุ อุปกรณ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมกรสาธารณสุขมูลฐานจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ และส่ง
ให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในปีงบประมาณ 2535 จำนวน 13 รายการ คือ 
  1.1 กระเป๋าใส่เครื่องมือ และวัสดุกรแพทย์   1 กระเป๋า  
  1.2 เครื่องวัดความดันโลหิต    1 เครื่อง 
  1.3 หูฟัง (Stethoscope)    1 เครื่อง 
  1.4 เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน    1 เครื่อง 

1.5 แผ่นตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ    1 ขวด 
1.6 ปรอทวัดไข้      1 อัน 
1.7 เทปวัดไข ้      1 ชุด 
1.8 แผ่นวัดสายตา     1 ชุด 
1.9 สำลี      1 ม้วน 
1.10 พลาสเตอร์ปิดแผล     1 ม้วน 
1.11 ผ้าพันแผล        
1.12 กรรไกรปลายแหลม    1 อัน 
1.13 หนังสือคู่มือการดูแลสุขภาพ  

  นอกจกนี้ กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อ จัดส่งวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ดังนี้ 
  1. แบบบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
  2. แบบบันทึกสุขภาพครอบครัว 
  3. ยาเม็ดคุมกำเนิด 

4. ถุงยางอนมัย 
5. ตลับใส่เสมหะ 
6. หุ่นจำลองชุดสอนการแปรงฟัน 
7. แผ่นกระจกสไลด์ตรวจเลือด 
8. กล่องเก็บเสมหะ 

 2. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยจำแนกตามประเภท
ของหมู่บ้าน ดังนี้  
  2.1 หมู่บ้านที่จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในปีนั้น จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
   - การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง  

- การอบรมกรรมการหมู่บ้าน 4 เดือน 1 ครั้ง 
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- การถวายความรู้พระสงฆ์/ ผู้นำศาสนา 1 รูป/หมู่บ้าน 
- การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน แห่งละ     

                                 1,000 บาท/ปี 
- การติดตามนิเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดือนละ 1 ครั้ง  

  2.2 หมู่บ้านที่ดำเนินการจัดเตรียมไว้สำหรับจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนปีถัดไป  
จะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง  
- การอบรมกรรมการหมู่บ้าน 4 เดือน 1 ครั้ง 
- การติดตามนิเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดือนละ 1 ครั้ง  

  2.3 หมู่บ้านทั ่วไปที ่นอกเหนือจากหมู่บ้านทั ้ง 2 ประเภทข้างต้น จะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
   - ถ่ายทอดความรู้ระหว่างหมู่บ้าน ด้วยการศึกษาดูงาน 
   - การติดตามนิเทศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดือนละ 1 ครั้ง 

 แนวคิดการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ เป็นการจัดสรรงบประมาณของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ต่อหน่วยหมู่บ้าน โดยในปีงบประมาณ 2541 จัดสรรเฉลี่ย 7,500 บาท/หมู่บ้าน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ   
 การจัดบริการสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน : เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานโดยชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนทั้งด้านคน 
และทรัพยากรอื่นๆ ของชุมชน เช่น โครงการการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน (การจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ)  

 ปีงบประมาณ 2549 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานในด้านการสาธารณสุข ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามจำนวนชุมชน/ หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ทุกแห่งๆ ละ 10,000 บาท  
 ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและวิธีการดำเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาสุขภาพ ภายใต้กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ครุภัณฑ ์การบำรุงรักษา การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า) ค่าวัสดุสำนักงาน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงของอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ ผู้มาช่วยปฏิบัติงานตามกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยโดยอนุโลมในอัตราเทียบกับบุคคลภายนอก) ฯลฯ 
(หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548)  
 ปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น จากเดิมที่อุดหนุนชุมชน/ หมู่บ้านแห่งละ 10,000 บาท  
เป็น 15,000 บาท เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเป็นแนวทาง
เดียวกัน จึงขอยกเลิกหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ ว 2018 ลงวันที่ 6 
ตุลาคม 2548 
 ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ/หรือคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนา
สุขภาพ/โครงการ ภายใต้กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ไก้แก่ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
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ครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า)  ค่าวัสดุ
สำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือผู้มาช่วยปฏิบัติงานตามกิจกรรม 
(หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557) 
(ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  
 ปีงบประมาณ 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ถูกปรับลด
วงเงินประมาณร้อยละ 50 ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป: สำหรับสนับสนุน
การบริการสาธารณสุขได้รับงบประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
(หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2347 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
 ปีงบประมาณ 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เท่ากับ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที ่ชุมชน/ หมู ่บ้าน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตั้ง
งบประมาณสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตามที่กระทรวงมหาไทยกำหนด ส่วนแนวทางการ
ดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2557 (หนังสือ กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 
 ตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2563 ไม่พบเอกสารข้อมูลแสดงรายการเงินอุดหนุนสนับสนุน 
การบริการสาธารณสุข ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563   
  ปีงบประมาณ 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายให้ ศสมช. เป็น
สถานที่ปฏิบัติงานของ อสม. ในการให้บริการสุขภาพ ให้ความรู้ เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชน และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีความจำเป็น 
ที่ อสม. ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดทำโครงการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน 
ของ อสม. ประจำศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน นำร่องตำบลละ 1 แห่ง ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 3 บทบาทหน้าที ่อสม. ทีป่ฏิบัติงานใหบ้ริการสาธารณสุขใน ศสมช. 
 ปีงบประมาณ 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทวงสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ
ยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน และกำหนดบทบาทหน้าที่ อสม. หมอประจำบ้านที่ปฏิบัติงาน 
ให้บริการสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และกำหนดมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2563) ดังนี้ 

3.1 บทบาทหน้าที่ อสม. (อสม. หมอประจำบ้าน) 
 1. การเป็นผู้นำในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

- เป็นผู้นำในการจัดการสุขภาพและคุณภาพชีวิตในชุมชนเพ่ือให้เกิดชุมชนสร้างสุข  
- สนับสนุนให้มี อสค. เพื่อดูแลสุขภาพในระดับครอบครัว  
- เป็น อสม. 4.0 และต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเอง  
- เป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและการใช้กัญชาทางการแพทย์  
- เป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และเชื้อดื้อยา 

2. การสร้างเครือข่ายแกนนำระดับชุมชน จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ออกกำลังกาย บริจาคอวัยวะ
ครัวเรือนปลอดบุหรี่ฯ  

- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชน 
- เป็นแกนนำชักชวนบริจาคอวัยวะในชุมชน 
- เป็นผู้นำในการรณรงค์ให้เกิดครัวเรือนปลอดควันบุหรี่ 

3. ผู้นำทีม อสม. ในการปฏิบัติงานให้ความรู้และให้บริการใน ศสมช. จัดบริการสุขภาพที่จำเป็น
ในชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัว 

- การจัดบริการสาธารณสุขชุมชน/บริการสุขภาพใน ศสมช. ได้แก่ 
1. ปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2. ปรึกษาและส่งต่อกับสถานบริการสุขภาพ 
3. เป็นศูนย์ประสานดูแลสุขภาพผู้ป่วยร่วมกับหน่วยบริการต่างๆ เช่น ทีมหมอครอบครัว     

 โรงพยาบาล เป็นต้น 
4. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพ 
5. เป็นจุดคัดกรองโรค 
6. เป็นศูนย์ข้อมูลสุขภาพชุมชน 
7. เป็นศูนย์ประสานการทำงานของ อสม. และเครือข่ายในชุมชน  
8. เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพของชุมชน 
9. ให้บริการอื่นๆ ตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น นวดแผนไทย การใช้สมุนไพร 

- การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ได้แก่ 
1. โรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุงลาย โรคมาลาเรีย เป็นต้น 
2. โรคฉี่หนู 
3. โรควัณโรค 
4. โรคพิษสุนัขบ้า 
5. โรคพยาธิใบไม้ตับ 
6. โรคอ่ืนๆ ตามบริบทพ้ืนที่ 
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4. การใช้ Application ด้านสุขภาพ 
5. การคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

- ตรวจสารพิษ (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)   
- อสม.วิทยาศาสตร์  
- จัดการขยะในชุมชน 

6. การช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
- สามารถช่วยฟื ้นคืนชีพ (CPR) ใช้เครื ่อง AED และสามารถถ่ายทอดให้แก่ อสม. อสค. 

         และประชาชนต่อไปได้ 
7. การดูแลแม่และเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย CKD, LTC, NCDs, สุขภาพจิต และยาเสพติด  

- ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- ป้องกันการท้องไม่พร้อม และแม่วัยใส 
- คัดกรองภาวะสุขภาพ เยี่ยมบ้าน บำบัด ฟื้นฟ ู
- จัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
- จัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 
- ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด   
 และโรคไตเรื้อรัง 

- ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในชุมชน โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
- เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ฯลฯ 
- เฝ้าระวัง บำบัดและติดตามผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 

8. การจัดบริการอื่นๆ ตามบริบาท 
- ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
- แจ้งภัย เตือนภัยพิบัติและการร้องขอการช่วยเหลือ 

บทบาท อสม. ในการดำเนินงาน ศสมช. อย่างย่ังยืน 
 1. เป็นผู้ทำกิจกรรมสุขภาพ (Actor) 
 2. เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้สนับสนุน (Supportive)  
 หาก อสม. แสดงบทบาท Actor อย่างเดียวงานจะล้มเหลว ดังนั้นบทบาทผู้อำนวยความสะดวก 
จะสำคัญกว่า ส่งผลให้งานสำเร็จ โดย อสม. ต้องกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้หัวหน้าครอบครัว (Co-actor) 
มาร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน ซึ่งการเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่ดี กล่าวคือ อสม. ต้องมีความรู้ มีทัศนคติ 
และมีวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานด้านสุขภาพที่เพียงพอ และเหมาะสม (Knowledge Attitude Practice 
+ Materials) มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร/ Online นอกจากนี้ ยังต้องสร้างการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 กระบวนการปฏิบัติงานใน ศสมช. เมื่อผู้รับบริการมาถึงให้ อสม. ดำเนินการ ดังนี้  
 1. ซักถาม พูดคุยเหตุผลการมารับบริการ (หาสาเหตุการเจ็บป่วย) 
 2. บันทึกข้อมูล ประวัติ/ การให้บริการ/ บันทึกสรุปการให้บริการ 
 3. ให้บริการขั้นพ้ืนฐาน 
 4. สรุปการให้บริการ ให้คำแนะนำ  
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3.2 มาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  ดำเนินการจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้ในคราวประชุมได้มี
วาระ “การพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)” ในการประชุมกลุ่มย่อย โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้ร่วมกันระดมความคิด 
ในประเด็นการพัฒนา ศสมช. พร้อมกันนี้ได้พิจารณากำหนด มาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
โดยเป็นมติจากที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

 เกณฑ์คุณภาพ   องค์ประกอบ 
หมวดที่ 1 : การบริหาร
จัดการศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

1. มีคณะกรรมการ/ ทีมงานในการดำเนินงาน ศสมช. ตามบทบาทหน้าที่ 
    ที่ชัดเจน และมีการประชุมติดตามการดำเนินงาน 
2. สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการเข้าถึง 
    บริการ มีป้ายชื่อ ศสมช. ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีอ่างล้างมือ  
3. มีการจัดตั้งกองทุน เช่น กองทุนยา กองทุนช่วยเหลือประชาชน และ   
    คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ   
4. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับรู้ 
5. มีการเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน  
   ข้อมลูประชากร ข้อมูลสุขภาพของชุมชน ข้อมูลประวัติผู้มารับบริการลงสมดุบันทึก  

หมวดที่ 2 : การจัด
อัตรากำลัง และการ
พัฒนาบุคลากร 

6. มีการกำหนดตาราง/เวลาให้ อสม. หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. 
7. มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน อสม. โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างน้อย      
    เดือนละ 1 ครั้ง 
8. มีแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
    ในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
9. มีการใช้คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติทางวิชาการในการให้บริการสุขภาพ 
10. มีการบันทึกผลการให้บริการ จัดทำรายงานและสามารถสืบค้นได้ 

หมวดที่ 3 : การใช้ยา 
เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ 

11. มีการจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช. เพื่อให้บริการ และ   
      สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 

12. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
13. เทอร์โมสแกน/ ปรอทวัดไข้ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
14. เครื่องชั่งน้ำหนัก และสายวัดรอบเอว พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
15. ที่เจาะเลือดปลายนิ้ว พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

หมวดที่ 4 : การจัดบริการ 
สาธารณสุขมูลฐาน 

16. การปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลเบื้องต้น  
17. การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 
18. การให้สุขศึกษา และองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  
19. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงร่วมกับ 
      ทีมหมอครอบครัวและเครือข่าย 
20. การบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร การให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
      การใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
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 เกณฑ์คุณภาพ   องค์ประกอบ 
หมวดที ่5 : การสร้าง 
การมีส่วนร่วมและการ
จัดการสุขภาพชุมชน 

21. มีการนำข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน การให้บริการสุขภาพ 
      ใน ศสมช. และอ่ืนๆ ไปใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพ 
22. มีการใช้ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านสุขภาพ 
23. มีแผนพัฒนาสุขภาพ/แก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไข 
      ปัญหาสุขภาพตามปฏิทินสาธารณสุขชุมชน 
24. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
25. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. 

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอ มาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  ดังกล่าวฯ ต่อผู้บริหาร 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้เข้าร่วมประชุม ให้เกิดการรับทราบร่วมกัน ดังรูปภาพที ่2 

 
รูปภาพที่ 2 การนำเสนอมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ส่วนที่ 4 งานวิจัยเกี่ยวข้อง 
 ปณิตา ธีรสฤษกุล (2536) ไดท้ำการศึกษาความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) จังหวัดลพบุรี พบว่า ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อ ศสมช. ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับสูงทั้งในด้านเกณฑ์การจัดตั้ง ศสมช. (ร้อยละ 95.4) การรับการฝึกอบรม (ร้อยละ 92.2) และการ
รับรู้บทบาทและหน้าที่ (ร้อยละ 80.8) ส่วนในด้านสิ่งสนับสนุนที่ได้รับอาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจ
ในระดับสูง (ร้อยละ 54.9) และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (ร้อยละ 45.1) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ พบว่า เพศหญิง  
(ร้อยละ 62.5) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในด้านเกณฑ์การจัดตั้ง ศสมช. ระยะเวลาการปฏ ิบัติงาน 
ในบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ระหว่าง 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี (ร้อยละ 51.1) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
ในด้านการรับการฝึกอบรม สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 77.8) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในด้านการรับรู้
บทบาทหน้าที่ และรายได้ของครอบครัวที่เฉลี่ยต่อเดือนแล้วพอใช้จ่ายแต่ไม่มีเหลือเก็บ (ร้อยละ 62.2) 
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนที่ได้รับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขผู้รับผิดชอบ ศสมช. พบว่ามีปัญหาในด้านความต้องการ
สิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน ศสมช. เพิ่มเติม (ร้อยละ 70.6) และมีปัญหาบ้างเล็กน้อยในด้านความร่วมมือ
ของชุมชน (ร้อยละ 22.9)  

พรรณี มานะกุล (2536) ได้ทำการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนของประชาชนชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า 1) ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนของประชาชนชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง (คะเนนเฉลี่ย ร้อยละ 62.8) 
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ข้อที่ตอบผิดมาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ร้อยละ 83.5 
2) ทัศนคติเก่ียวกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของประชาชนชุมชนแออัด จัดอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 71.8) สำหรับทัศนคติในด้านลบ ได้แก่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนควรมีแพทย์ให้บริการ
ประจำตลอดเวลา (ร้อยละ 74.5) 3) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2542 ประชาชนชุมชนแออัด 
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ร้อยละ 64.7 กิจกรรมที่มีการใช้
บริการน้อย คือ การตรวจหาระดับน้ำตาลในปัสสาวะ คิดเป็นร้อยละ 49.5  4) ปัจจัยพื้นฐานทางด้านประชากร 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
แต่อาชีพและรายได้กับการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P=0.025 และ p = 0.000 ตามลำดับ) 5) ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับการใช้บริการ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.001) 6) ทัศนคติเกี่ยวกับ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P=0.003) ข้อเสนอะแนะ ควรให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเน้น
ความรู ้ในส่วนที ่ย ังไม่ถ ูกต้อง และปรับเปลี ่ยนทัศนคติด้านลบต่อการดำเนินงานและให้บริการของ  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้ าใจและมีการใช้บริการศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

อภิสิทธิ์ อินท์บุตร (2537) ได้ทำการศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน กิ่งอำเภอสืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า 1) ประสิทธิผล
การดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง 2) อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส และหารายได้ต่างกันมีประสิทธิผลการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีตำแหน่งอ่ืนในหมู่บ้าน มีประสิทธิผลการดำเนินงาน
สูงกว่าผู้ที่ไม่มีตำแน่งอื่นในหมู่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการ
ฝึกอบรมต่อเนื่อง และการนิเทศงานเป็นประจำทุกเดือนมีประสิทธิผลการดำเนินงานสูงกว่าผู้ที ่ได้รับการ
ฝึกอบรมและการนิเทศงานเป็นครั้งคราวไม่ทุกเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่มีการรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพเป็นประจำทุกวันมีประสิทธิผลการดำเนินงานสูงกว่าผู้ที่มีการรบัรู้
เป็นบางวันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขที่มาจากระบบคัดเลือกต่างกัน 
มีประสิทธิผลการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน  

 ชัชวาลย์ บุญเรือง (2537) ได้ทำการศึกษาถึงความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอปง จังหวัดพะเยา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีระดับความพึงพอใจ
ในงานอยู่ในระดับสูง พิจารณาองค์ประกอบความพึงพอใจในงานแต่ละด้าน พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุข 
มีความพึงพอใจระดับสูงในการยอมรับนับถือ ด้านความร่วมมือของชาวบ้านและ อสม. ที่ร่วมปฏิบัติงาน  
ด้านลักษณะงานด้านการนิเทศและฝึกอบรม ด้านความสำเร็จในงาน ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ ด้านความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ด้านบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจปานกลางในด้านสภาพ
การปฏิบัติงาน พิจารณาองค์ประกอบย่อยในแต่ละข้อ พบว่า อสม. มีความพึงพอใจต่ำในเรื่องการปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลข่าวสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน การได้รับสิ่งสนับสนุน
ไม่เพียงพอ ข้อเสนอในการปรับปรุงรูปแบบการบันทึกรวบรวมรายงาน การปรับปรุงเนื้อหา การฝึกอบรม และ
การสนับสนุนเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เพียงพอ เพ่ือให้ อสม. มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป   
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ถาวร ดวงบรรเทา (2537) ได้ทำการศึกษาการติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
พบว่า 1. การปฏิบัติงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย เรื่องที่ปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การสุขศึกษา การส่งเสริมโภชนาการ การจัดหายา การฉีดวัคซีน การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ มีเพียง 2 เรื่องท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ การให้บริการสุขภาพจิต และทันตกรรมสาธารณสุข 
2. ปัญหาการปฏิบัติงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นด้านบุคลากร 
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 3. การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะ (1) ทำให้ชาวบ้าน
สนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น (2) ทำให้ อสม. รวมตัวกันมากขึ้น (3) เป็นศูนย์ข้อมูลที่เผยแพร่ความรู้ 
ด้านสาธารณสุข 4. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
จำนวน อสม. แต่ละศูนย์ ควรจะมีประมาณ 5-6 คน อสม.ควรมีความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื ้องต้น
ระยะเวลาในการบริการวันละ 1 - 3 ชั ่วโมง ศูนย์ควรได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณ และเวชภัณฑ์  
จากกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนควรมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนด้านแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ 

แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์ (2540) ได้ทำการศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลการ
ดำเนินงานทั้ง 14 องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนการทำงานของ อสม. ซึ่งได้แก่ การได้รับความร่วมมือ
จากผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ที่มีในหมู่บ้าน, ความร่วมมือของประชาชน และการได้รับการนิเทศติดตามงาน 
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รองลงมา คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของ อสม. ได้แก่ แรงจูงใจของ อสม. ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน สำหรับปัจจัยด้านชุมชนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p< 0.05 
แสดงให้เห็นว่า การจะดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานใน ศสมช. โดย อสม. ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องอาศัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน และเพื่อเป็นการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่องรัฐบาล
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในปัจจัยเหล่านี้ให้สอดคล้องกัน  

ประพัทธ์ ธรรมวงศา (2540) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในทัศนะของผู้ให้บริการ (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้านตั้ง ศสมช. : ศึกษาเฉพาะ
กรณีอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน ศสมช. ในทัศนคติของ 
ผู้ให้บริการ (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้านตั้ง ศสมช. คือ 1. ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. 
(1) ผู้ให้บริการขาดความรู้ทางด้านวิชาการ ทำให้ผู้รับบริการไม่มั่นใจในคุณภาพการให้บริการ (2) ผู้ให้บริการ 
มีระดับการศึกษาต่ำ ทำให้ไม่เป็นที่ศรัทธาแก่ผู้รับบริการ (3) ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ให้บริการ มีรายได้ต่ำ 
ทำให้มีผลต่อการมาให้บริการที่ ศสมช. เนื่องจากมีภาระท่ีจะต้องหารายได้มาสู่ครอบครัว (4) ผู้ให้บริการไม่อยู่
ให้บริการที่ ศสมช. 2. ปัจจัยด้านกายภาพที่มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. (1) ระยะห่างระหว่างสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนกับ ศสมช. มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. ระยะห่างใกล้ จะไม่ค่ อยมีผู้ไปรับ
บริการ ถ้าไกลจะมีผู้ไปรับบริการมาก เพราะส่วนมากไปรับบริการด้านซื้อยา และรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
(2) การคมนาคมเข้าออกหมู่บ้านมีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. ถ้าการคมนาคมดีจะไปรับบริการสถานบริการ
สาธารณสุขอื่นที่อยู่เหนือขึ้นไป  (3) สถานที่ตั้งของ ศสมช. มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. ส่วนมากจะไปรับ
บริการในสถานที่ที่สะดวกในการไปรับบริการ ทั้งที่เป็นเอกเทศและไม่เป็นเอกเทศ 3. ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการและการให้การสนับสนุน (1) การขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดเวชภัณฑ์ แก่ ศสมช. อย่างต่อเนื่อง 
มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. (2) การติดตามนิเทศงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีผลต่อการดำเนินงาน 
ศสมช. (3) การอบรมวิชาการแก่ อสม. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. (4) การขาด
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แรงจูงใจในเรื่องค่าตอบแทนในรูปของเงิน ต่อผู้ให้บริการมีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. (5) การผลัดเปลี่ยนกัน
มาทำงานที่ ศสมช. มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. ส่วนมากจะไม่ค่อยมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. ตามการจัดเวร
ยาม 4. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้มารับบริการ และประชาชนในหมู่บ้าน (1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผลต่อการ
ดำเนินงาน ศสมช. (2) ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนมีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน ศสมช. (3) การมีส่วน
ร่วมของผู้นำชุมชน มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. (4) ความศรัทธาของประชาชนต่อผู้ให้บริการ (อสม.) 
มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. (5) การรับทราบข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงาน ศสมช.  
มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. ข้อเสนอแนะในการศึกษา คือ จะต้องมีการพัฒนาวิชาการให้แก่ อสม.  
ให้สามารถมีความรู้มีทักษะในการให้บริการแก่ อสม.ใน ศสมช. และจะต้องให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์แก่ ศสมช.อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุด จะต้องให้ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  
ในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ศสมช. 

กิตตินันท์ อนรรฆมณี, ปรีดา ดีสุวรรณ และคณะ (2542) ได้ทำการศกึษาประสิทธิผลการดำเนินงาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดแพร่ พบว่าประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
ในจังหวัดแพร่ เกิดจากการทีมี่ ศสมช. ยังคงเปิดดําเนินการอยู่ร้อยละ 77.1 เปิดทุกวันร้อยละ 32.3 ใช้เป็นที่
บริการงานสาธารณสุขมูลฐาน ร้อยละ 56.3 เป็นที่ประชุม อสม. ร้อยละ 42.7 เป็นที่กลั่นกรองเบาหวาน/ 
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41.7 มีหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 24.1 นําข้อมูล
ไปใช้วางแผนร้อยละ 8.3 มีชาวบ้านมาขอเอกสารความรู้ทางสาธารณสุข ร้อยละ 50.0 เป็นที่รวมกองทุนยา 
ร้อยละ 27.1 บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป ร้อยละ 41.7 ในส่วนประชาชนนั้นเคยไปรับ
บริการที่ ศสมช. ร้อยละ 63.1 ไปรับบริการมากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป ร้อยละ 28.8 มีความพึงพอใจสูง รอยละ 
64.7 มีการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเป็นไข้ ร้อยละ 69.1 ดูแลตนเองเบื้องตนเมื่อท้องเสีย ร้อยละ 45.3 
ปัจจัยที่มีส่วนกําหนดประสิทธิผลของ ศสมช. มากที่สุด คือ กระบวนการในช่วงการก่อตั้ง ศสมช. ได้แก่ 
การประชุมชี้แจงชาวบ้านกอนก่อสร้าง ความสามารถในการระดมทุนก่อสร้าง และการจัดหาสถานที่ตั้งที่เป็น
เอกเทศ การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ภาคราชการไม่ควรกําหนดเป้าหมายโครงการครอบคลุม 100 % 
ของพื้นที่สําหรับงานที่ชุมชนเป็นตัวหลักในการดําเนินงาน และน่าจะมีการทดลองโอน ศสมช. ไปให้ อบต. 
ดูแล ในพ้ืนที่ที่ทุกฝ่ายมีความพร้อม 

นัทธมน เฉียบแหลม (2543) ได้ทำการศึกษาผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดระยอง ปี 2543 พบว่า มี อสม. ร้อยละ 21.5 ที่สามารถ
ปฏิบัติงานที่ ศสมช. ได้อย่างเสม่ำเสมอ ส่วนที่เหลือมีจำนวนมากถึงร้อยละ 53.0 ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เลย 
ผลการปฏิบัติงานที่ ศสมช. ของ อสม. ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 71.1 ส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งพ้ืนฐานของ อสม. นั้นมีเพียงร้อยละ 16.7 ที่รับรู้ในเชิงบวกต่อหลักการสาธารณสุขมูลฐาน 
สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน คือ สถานที่ตั ้งของ ศสมช. การมีบทบาทของชุมชน  
การสนับสนุนของครอบครัว การรับรู้ต่อ ศสมช. และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ทักษะในการ
ให้บริการ ความรู้ในการปฏิบัติงานและการนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ โดยปัจจัยทั้งหมดสามารถอธิบายความผัน
แปรของผลการทำงานได้ร้อยละ 49.2 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลในเชิงคุณภาพ พบว่า อสม. ส่วนใหญ่ 
ยังไม่สามารถบริหารจัดการ ศสมช. ได้ด้วยตนเองอีกทั้งประชาชนร้อยละ 77.0 ไม่เคยมาใช้บริการที่ ศสมช. 
ดังนั้น ข้อเสนอในเชิงนโยบาย คือ ศสมช. ควรปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการของ ศสมช. ให้เหมาะสมกับแต่
ละชุมชนและเพ่ิมบทบาทในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากข้ึน 
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จุฑามาศ โกศล (2545) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
(ศสมช.) ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี พบว่า อสม. ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการดำเนินงานของ ศสมช. อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่านิยมในการเป็น อสม. อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อสม. 
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยปานกลาง ผลการดำเนินงาน ศสมช. ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีการดำเนินงานที่เกินร้อยละ 
80 ในเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และสื่อที่เผยแพร่ด้านสาธารณสุข ในภาพรวมมีผลการดำเนินงาน
ระดับปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)  ด้านการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมีการดำเนินงานเกินร้อยละ 80 ในเรื่อง
ติดตามให้มารดานำเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนด การเฝ้าระวังและควบคุมโรคประจำท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก 
ท้องร่วง และการอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะ ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
และด้านสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ มีอุปกรณ์เกินร้อยละ 70 ประกอบด้วย ยาสามัญประจำบ้าน สำลี ปรอทวัดไข้ 
และกระเป๋าเครื่องมือ ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ ด้านการเปรียบเทียบ พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลเกี่ยวกับ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การเป็น อสม. มีผลต่อการดำเนินงาน 
ศสมช. ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยม มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. และปัจจัยสนับสนุนเรื่อง การนิเทศ
งาน การฝึกอบรม การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมีผลต่อการดำเนินงานของ ศสมช. 
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

อภิสิทธิ์ ทองสุก (2545) ได้ทำการศึกษาผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นตัวแทนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 61.3 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพคู่ (ร้อยละ 81.9) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น 
ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่ระหว่าง 5-9 ปี ซึ่งในภาพรวม พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
มีความรู้ ทัศนคติ และกระบวนการบริหารระดับปานกลาง ร้อยละ 47.7 , 62.3 และ 58.4 และผลการ
ดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ กับผลการดำเนินงานของ ศสมช. พบว่า ความรู้ ทัศนคติ ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ในภาพรวม และปัจจัย
ด้านกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดำเนินงานของ ศสมช. ส่วนปัจจัยด้ านการเงิน 
งบประมาณ ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ การนิเทศงาน การฝึกอบรม การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของ ศสมช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
เมื่อวิเคราะห์การถอดถอยพหุ พบว่า การจัดองค์การ การวางแผน ข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ การฝึกอบรม และ
วัสดุอุปกรณ์อธิบายความผันแปรของผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี 
ได้ร้อยละ 50.50 ดังนั้นควรให้ความสำคัญในเรื่องจัดองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุข กำหนดความ
รับผิดชอบพื้นท่ี หน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจัดทำแผนงาน ได้รับข้อมูลข่าวสาร วัสดุ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ยกย่องชมเชย 
พิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

สุวิช ยานะวิมุติ (2546) ได้ทำการศึกษาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ในจังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอยะหา จังหวัดยะลา พบว่า 1. ข้อมูลพื ้นฐานของ อสม. 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.28 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 42.13 การศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 41.20 สมรสแล้ว ร้อยละ 87.50 มีบุตร 3-4 คนร้อยละ 43.52 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ53.24 
มีรายไดต้่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 59.73 มีรายได้พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 62.97 ศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 89.40 2. การดำเนินงาน ศสมช. ด้านข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่มีข้อมูล
ข่าวสารครบ ด้านบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่บริการได้ครอบคลุม ด้านจัดเก็บ
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วัสดุอุปกรณ์ ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี ด้านบริการจัดการกองทุน ผลการดำเนินงาน
ส่วนใหญ่มีกองทุน 3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ได้แก่คุณลักษณะของ อสม.ด้านอายุและ
อาชีพ การมีส่วนร่วมของ อสม. ในการจัดตั้งชมรม การประสานงานเครือข่ายในหมู่บ้าน และการประสานงาน
ภาครัฐและเอกชน มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของ ศสมช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการดำเนินงาน
ของ ศสมช. แต่สถานที่ทำงานไม่มีความสัมพันธ์ 4. ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ เรื่องขาดการมีส่วนร่วม ขาดการ
ประสานงาน สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ขาดกำลังคน และประชาชนไม่ยอมรับ อสม. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
และการมีขวัญกำลังใจของ อสม. ความเชื่อทางด้านศาสนา 

ทวีศิลป์ ไชยบุตร (2550) ได้ทำการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรม
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในด้านการ
กำหนดความต้องการและการวางแผนของอาสาสมัครสาธารณสุขมีเพียงการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย 
สำหรับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการรวมทั ้งการจัดองค์กรและการระดมทรัพยากร พบว่ากิจกรรม  
ที่อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นประจำคือ กิจกรรมอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว 
ส่วนกิจกรรมให้สุขศึกษาหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม อาสาสมัครสาธารณสุข 
มีการใช้สิทธิในการรับผลประโยชน์ โดยใช้สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีจากสถานบริการของรัฐ อาสาสมัคร
สาธารณสุขส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานและมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน สรุปว่าปัจจัยการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การสนับสนุนจาก
ประชาชน และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ในกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะจากผลจากการวิจัยที่สำคัญ 
คือ บุคลากรสาธารณสุขควรมีการวางแผนและดำเนินการเตรียมอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน  
ให้มีความพร้อมในการจัดบริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขเห็น
ความสำคัญในการจัดตั้งกองทุนการระดมทรัพยากรในชุมชน และการบริหารจัดการภายในองค์กรควรสนับสนุน
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน นอกจากนั้น
ควรกระตุ้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงาน บุคลากรสาธารณสุขควรให้
การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาในแต่ละชุมชน 

เอกรินทร์โปตะเวช, เรืองยศ จันทรสามารถ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และยุภาพร ยุภาศ (2551) 
ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านในอำภอเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 ตัวแปรคือ เพศ สถานที่ตั้งศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน การได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ การปฏิบัติงานในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
เจตคติในงานสาธารณสุขมูลฐานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 
0.47 มีผลต่อตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัว อธิบายการผันแปรในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านในอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้ร้อยละ 47.52 ระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับสูง มีเจตคติในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประชาสัมพันธ์งานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
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ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายแก่คณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมบทบาทให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นที่ยอมรับขององค์กรอื่นๆ สถานีอนามัยมีการจัด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเยี ่ยมเยียน แนะนำให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 
สนับสนุนให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีสถานที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเป็น
เอกเทศ และสนับสนุนเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ให้เพียงพอในการดำเนินงานคณะกรรมการ  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อชุมชนรับผิดชอบในการกระทำและเคารพมติ
ของชุมชน ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 3 ปี 5 ปี ให้ชัดเจนในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

ชาญชัย อยู่บุญ (2557) ได้ทำการศึกษาการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของ อสม. 
โดยใช้รูปแบบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) CUP บัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่าผลการ
ดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชากรอยุ 15 ปีขึ้นไป โดย อสม. ดำเนินการ 
คัดกรอง ปีงบประมาณ 2554 พบว่าหมู่บ้านที่มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 24 แห่ง 
คัดกรองได้ร้อยละ 91.8 ภาพรวมการคัดกรอง CUP บัวใหญ่ คัดกรองได้ร้อยละ 88.6 และคัดกรองได้
มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (84.4%) การดำเนินงานคัดกรองเบาหวาน และควมดันโลหิตสูงโดย อสม. 
ในหมู่บ้านที่มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 24 แห่ง คัดกรองได้ร้อยละ 91.8 ได้ตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) จึงเสนอให้มีการขยายผลการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ให้มีการดำเนินงานในทุกหมู่บ้านต่อไป  

 สไว มงคลพิศ, มนกานต์ อินทรกำแหง และสงัด เชื้อลิ้นฟ้า (2559) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาการดำเนินงาน 
ของภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านโนนท่าใหม่ ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย
ตามมาตรฐาน ศสมช. บ้านโนนท่าใหม่ ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ 
ดังนี้ 1. บริบทของพ้ืนทีมี่ความพร้อม 2. กระบวนการเรียนรูของการวิจัยที่เป็นขั้นตอนโดยเฉพาะการประยุกต
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมวิจัย ทําให้การพัฒนา
มาตรฐาน ศสมช. บ้านโนนท่าใหม่ เป็นไปได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น 3. เกณฑ์มาตรฐาน ศสมช.ของเขตสุขภาพที่ 7 
เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมในทุกมิติของการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพของทุกกลุ่มวัย รวมถึง
บทบาทหนาที่และการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทำให้ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจ 
ที่อยากจะพัฒนา ศสมช. ให้ได้มาตรฐาน 4. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาเป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำมาประมวลกำหนดกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ได้ดังนี ้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ศสมช. 

********* 
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
   ยกระดับ ศสมช. ให้มีคุณภาพ 
   มาตรฐาน 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
    ศสมช. ในอนาคต 

การจัดบริการด้านสาธารณสขุ  
ของ ศสมช. 

********* 
1. การบริหารจัดการ ศสมช. 
2. การจัดอัตรากำลัง  
   และการพัฒนา บุคลากร 
3. การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ     
   อุปกรณ์และเครื่องมือ 
4. การจัดบริการสาธารณสุข 
    มูลฐาน  
5. การสร้างการมีส่วนร่วม 
   และการจัดการสุขภาพชุมชน 

การได้รับสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ศสมช.  

********* 
1. ด้านนโยบายการดำเนินงาน    
    ศสมช. 
2. ด้านแนวทาง คู่มือ วัสดุ  
   อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และ 
   งบประมาณ 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม.  
4. ด้านการใช้งาน Application 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

(ศสมช.) เกี่ยวกับการได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บ
ข้อมูลจาก อสม. หมอประจำบ้าน คือ ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ ตำบล ที่ดูแลรับผิดชอบ ศสมช. ในพ้ืนที ่ 

รูปแบบการศึกษา  
รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ตำบล 
ทีดู่แลรับผิดชอบ ศสมช. ในพ้ืนที่นำมาวิเคราะห์ บรรยาย อภิปราย และสรุปผลการศึกษา โดยออกแบบวิธีการ
ดำเนินการศึกษา ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ อสม. หมอประจำบ้าน (ประธาน อสม.ระดับหมู ่บ้าน/ ตำบล ) ที ่ดูแลรับผิดชอบ 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในประเทศไทย จาก ศสมช. จำนวน 14,557 แห่ง/คน (กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน, 2563) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ คัดเลือกจากกลุ่มประชากร คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) ใน 4 ภูมิภาคๆ ละ 4 จังหวัดๆ ละ 2 อำเภอๆ ละ 20 แห่ง จำนวน 640 แห่ง/คน 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง  
คำนวณขนาดตัวอย่าง ใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.04 (ระดับความเชื่อม่ัน 96%) สามารถคำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี้  
   n =     N      =    14,557        = 599.30  
       1+Ne2   1 + 14,557 (0.04)2 

เมื่อ   n   คือ  จำนวนตัวอย่างในการศึกษาข้ันต่ำ 
   N  คือ จำนวนประชากร จาก ศสมช. 14,557 แห่ง  

   (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2563) 
   e คือ  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.04 (ระดับความเชื่อมั่น 96%) 
 - กลุ่มตัวอย่างท่ีคำนวณได้ควรมีจำนวนอย่างน้อย เท่ากับ 600 ตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้ ต้องการเจาะจงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ ตำบล ทีดู่แล
รับผิดชอบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่สะท้อนถึงความหลากหลาย และมีจำนวนมากพอที่จะเป็น
ตัวแทนที่ดีของจำนวนประชากร ผู้วิจัยจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage random sampling) จากทุกภูมิภาค จำนวน 4 ภาค ทั่วประเทศ  มีข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 สุ่มเลือกจังหวัดในทุกภูมิภาคๆ ละ 4 จังหวัด                  รวม 16 จังหวัด 
 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือกอำเภอในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 2 อำเภอ          รวม 32 อำเภอ  
 ขั้นตอนที่ 3 แต่ละอำเภอสุ่มเลือก ศสมช. อำเภอละ 18.75 แห่ง ปรับเป็น 20 แห่ง รวม 640 แห่ง 
 จะได้กลุ่มตัวอย่าง ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ดูแลรับผิดชอบ ศสมช. เท่ากับ  640 แห่ง/คน  
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ตารางท่ี 2 แสดงพื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายที่สุ่มคัดเลือก 

ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ศสมช. (แห่ง/คน) 

เหนือ 1. เชียงราย 1) แม่จัน 2) เชียงแสน 40 

2. พิษณุโลก 1) บางกระทุ่ม 2) นครไทย 40 

3. เพชรบูรณ์ 1) บึงสามพัน 2) หล่มสัก 40 

4. นครสวรรค์ 1) บรรพตพิสัย 2) เมือง 40 

กลาง 5. สุพรรณบุรี 1) สองพ่ีน้อง 2) อู่ทอง 40 

6. ฉะเชิงเทรา 1) บางน้ำเปรี้ยว 2) บ้านโพธิ์ 40 

7. กาญจนบุรี 1) ท่ามะกา 2) ไทรโยก 40 

8. ประจวบคีรีขันธ์ 1) ทับสะแก 2) หัวหิน 40 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 9. กาฬสินธุ์ 1) กมลาไสย 2) ฆ้องชัย 40 

10. ขอนแก่น 1) บ้านฝาง 2) พล 40 

11. นครพนม 1) ธาตุพนม 2) นาหว้า 40 

12. อุบลราชธานี 1) สิรินธร 2) ศรีเมืองใหม่  40 

ใต้ 13. ชุมพร 1) พะโต๊ะ 2) เมือง 40 

14. สงขลา 1) หาดใหญ่ 2) จะนะ 40 

15. ตรัง 1) ห้วยยอด 2) กันตัง 40 

16. ปัตตานี 1) โคกโพธิ์ 2) ยะรัง 40 

รวม 16 จังหวัด 32 อำเภอ 640 แห่ง/คน 

เครื่องมือและการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามการให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ ตำแหน่ง (ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน/ตำบล) ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็น อสม. การอบรม
ความรู้ด้านสาธารณสุข/การให้บริการสุขภาพ ตำแหน่งอื่นๆ ที่ได้รับ เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และเติมคำในช่องว่าง จำนวน 10 ข้อ  

1.2 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  ประกอบด้วย ชื่อ-ที่ตั ้ง ศสมช. 
(หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) จำนวน อสม.ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ระยะทางระหว่าง รพ.สต. กับ ศสมช. 
เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคำในช่องว่าง จำนวน 4 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 การได้รับสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประกอบด้วย
การได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงาน ศสมช. ในระดับจังหวัด/พ้ืนที่ นโยบาย แนวทาง/คู่มือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ยา เวชภัณฑ์ งบประมาณ การพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน ศสมช. และการใช้งาน Application ด้านสุขภาพ 
เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 3 การจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตาม (ร่าง) มาตรฐาน 
5 หมวด ได้แก่ 1.การบริหารจัดการ ศสมช. 2. การจัดอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร 3. การใช้ยา เวชภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 4. การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน และ 5. การสร้างการมีส่วนร่วม และการ
จัดการสุขภาพชุมชน เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 25 ข้อ 

การแปลผล 
การแปลผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตามมาตรฐานฯ ใน 5 หมวด 

จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน โดยการแบ่งกลุ่มระดับคะแนนในการดำเนินงาน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ
คะแนนแบบเกณฑ์อ้างอิงตามหลักการ Learning for Mastery ของ Bloom (Benjamint Bloom, 1971) 
คำนวณค่าเป็นร้อยละ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ จากคำถาม 25 ข้อมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน มีการจัดระดับ
คะแนนได้ดังนี้ 

 ระดับดมีาก   หมายถึง    คะแนน 21 – 25 คะแนน  (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 
 ระดับปานกลาง   หมายถึง    คะแนน 16 - 20 คะแนน   (ร้อยละ 61 – 80) 
 ระดับพื้นฐาน    หมายถึง    คะแนน  0 - 15 คะแนน    (ต่ำกว่าร้อยละ 60)      

ใน 5 หมวดแต่ละหมวด มี 5 ข้อ 5 คะแนน สามารถแบ่งระดับการดำเนินงานของ ศสมช. ภายในแต่
ละหมวดตามจำนวนข้อที่ ศสมช. ได้ดำเนินงาน ดังนี้ 

ระดับดีมาก   หมายถึง    ดำเนินงาน  4 - 5 ข้อ  (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 
 ระดับปานกลาง   หมายถึง    ดำเนินงาน     3 ข้อ      (ร้อยละ 60) 
 ระดับพื้นฐาน    หมายถึง    ดำเนินงาน  0 – 2 ข้อ  (ต่ำกว่าร้อยละ 60)      

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ได้แก่ 1. ท่านต้องการ
ให้ ศสมช. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด 2. ท่านต้องการสิ่งใดสนับสนุนเพื่อพัฒนา ศสมช. และ 3. ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา ศสมช. เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคำในช่องว่าง จำนวน 3 ข้อ   

ทั้งนีไ้ด้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาปรับปรุงแก้ไขความ
ตรงตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งได้นำเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) ในพื้นที่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้นำเสนอเครื่องมือนี้ในที่ประชุมกลุ่มย่อย “การพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) ในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิต
ใหม ่ปลอดภัยจากโควิด 19 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 
2563 ที่ผ่านมา จากนั้นจึงจัดทำเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google From) ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
รายละเอียดตามภาคผนวก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google from) โดยประสานงานกับหัวหน้างาน

สุขภาพภาคประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และรายละเอียดคำถาม เพ่ือความสะดวกและการได้รับกลับคืนของแบบสอบถามฯ  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย  
1. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจและเก็บข้อมูลการให้บริการของ ศสมช. ถึง นพ.สสจ. และ

ประธาน อสม.ระดับจังหวัด   
2. ประสานงานหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ประธาน 

อสม. ในพื้นที่ตอบแบบสอบถาม จนได้ครบตามเป้าหมาย 
3. ติดตามการตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
นำข้อมูลแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบ และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

โดยใช้สถิติร ้อยละ (Percentage) ความถี ่ (Frequency) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) นำเสนอในรูปแบบตารางและประกอบคำบรรยาย 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เกี่ยวกับการได้รับสนับสนุน 
การดำเนินงาน ศสมช. การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช.  
ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไป   
2. การได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช.  
3. การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช.  
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช.  
มีรายละเอียด ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของ อสม. ทีต่อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่าง อสม. จำนวน 640 คน/ศสมช. 640 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1. ภาคเหนือ 
จำนวน 4 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์) จำนวนตัวอย่าง 160 คน 2. ภาคกลาง
จำนวน 4 จังหวัด (สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์) จำนวนตัวอย่าง 160 คน  
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม และอุบลราชธานี) จำนวน
ตัวอย่าง 160 คน และ 4. ภาคใต้ จำนวน 4 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ตรัง และปัตตานี) จำนวนตัวอย่าง 160 คน 
รวม 16 จังหวัด กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 640 คน 
 ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของ อสม.ที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตำแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงานเป็น อสม. การอบรมพัฒนาความรู้  และตำแหน่ง
อ่ืนๆ ที่ได้รับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.2  
 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 
31 - 45 ป ี(ร้อยละ 18.6) อายุมากกว่า 61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 18.0) และอายุน้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 1.3) 
ตามลำดับ อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.53 ปี (�̅� = 52.53) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 9.38) ทั้งนี้อายุน้อย
ที่สุด คือ 26 ปี และมากที่สุด คือ 85 ปี  
 สถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.4 รองลงมา คือ 
สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ (ร้อยละ 12.5) และสถานภาพโสด (ร้อยละ 9.1) ตามลำดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
43.4 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 23.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 17.8) ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 9.2) ระดับอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 5.8) และการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) (ร้อยละ 0.3) ตามลำดับ  
 การประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.9 
รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 16.1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 14.5) ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 3.6) 
และลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ (ร้อยละ 1.9) ตามลำดับ 
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 รายได้รวมของครอบครัว/เดือน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.4 
รองลงมา คือ น้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 23.1) อยู่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 15.8) 
อยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 6.7) อยู่ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท (ร้อยละ 3.8) 
อยู่ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 1.6) และมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 0.6) ตามลำดับ  
 ตำแหน่งของ อสม. พบว่า อสม.ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งประธาน อสม. ระดับ
หมู ่บ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมา คือ ประธาน อสม. ระดับตำบล (ร้อยละ 13.4) และ
ตำแหน่งอ่ืน เช่น รองประธานฯ, อสม.ทั่วไป (ร้อยละ9.2) ตามลำดับ   
 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานตำแหน่ง อสม. พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 
รองลงมา คือ น้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 25.5) ระหว่าง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 23.1) และมากกว่า 31 ปี  
(ร้อยละ 9.1) ตามลำดับ   
 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข/การให้บริการสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ 
ได้รับการอบรม 1 - 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา คือ ได้รับการอบรม 5 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 33.0) 
ได้รับการอบรม 3 - 4 ครั้ง (ร้อยละ 32.2) และไม่เคยได้รับการอบรม (ร้อยละ 1.1) ตามลำดับ  
 ตำแหน่งอ่ืนทีไ่ด้รับนอกจากเป็น อสม. พบว่า ส่วนใหญ ่คือ ผู้นำท้องที ่คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมา 
คือ ไม่ได้รับตำแหน่งอื่นใด (ร้อยละ 31.4) ตำแหน่งอื่นๆ (ร้อยละ 17.6) และผู้นำท้องถิ่น (ร้อยละ 6.4) 
ตามลำดับ  
 รายละเอียด ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของ อสม. ทีต่อบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของ อสม.  จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 165 25.8 
หญิง  475 74.2 

2. อายุ   
น้อยกว่า 30 ปี 8 1.3 
31 - 45 ป ี 119 18.6 
46 - 60 ป ี 398 62.2 
61 ปีขึ้นไป 115 18.0 
(�̅� = 52.53 , S.D. = 9.38, Min = 26 , Max = 85) 

3. สถานภาพสมรส       
โสด 58 9.1 
สมรส 502 78.4 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 80 12.5 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 150 23.4 
มัธยมศึกษาตอนต้น 114 17.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 278 43.4 
อนุปริญญา/ปวส. 37 5.8 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 59 9.2 
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 2 0.3 
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ข้อมูลทั่วไปของ อสม.  จำนวน (คน) ร้อยละ 
5. อาชีพ   

ไม่ได้ประกอบอาชีพ  23 3.6 
เกษตรกรรม 409 63.9 
รับจ้างทั่วไป  103 16.1 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 93 14.5 
ลูกจ้าง/ พนักงานของรัฐ 12 1.9 

6. รายได้       
น้อยกว่า 5,000 บาท 148 23.1 
5,000 – 10,000 บาท 310 48.4 
10,001 – 15,000บาท 101 15.8 
15,001 – 20,000 บาท 43 6.7 
20,001 – 25,000 บาท 24 3.8 
25,001 – 30,000 บาท 10 1.6 
มากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป 4 0.6 

7. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งใด 
ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน 495 77.3 
ประธาน อสม.ระดับตำบล 86 13.4 
อ่ืนๆ (รองประธานฯ ,อสม. ทั่วไป)   59 9.2 

8. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง อสม.     
น้อยกว่า 10 ปี 163 25.5 
11 - 20 ป ี 271 42.3 
21 - 30 ป ี 148 23.1 
31 ปีขึ้นไป 58 9.1 

9. ในรอบปีท่ีผ่านมา (ปี 2562) ท่านเคยได้รับการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข/ การให้บริการสุขภาพหรือไม่ 
ไม่เคย 7 1.1 
เคย จำนวน 1 - 2 ครั้ง 216 33.8 
เคย จำนวน 3 - 4 ครั้ง 206 32.2 
เคย ตั้งแต่ 5 ครั้งข้ึนไป 211 33.0 

10. ตำแหน่งอ่ืนๆ ท่ีท่านได้รับนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในตำแหน่ง อสม. 
ผู้นำท้องที่ เช่น กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, กรรมการหมู่บ้าน, แพทย์
ประจำตำบล 

285 
 

44.5 

ผู้นำท้องถิ่น เช่น นายก/สมาชิก อปท. 41 6.4 
ไม่มีตำแหน่งใดๆ 201 31.4 
ตำแหน่งอื่น ๆ 113 17.6 
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จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของ อสม. ที่ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ อสม. ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ ร้อยละ 74.2 อายุระหว่าง 46 - 60 ปี ร้อยละ 62.2 สถานภาพสมรส ร้อยละ 78.4 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 43.4 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 63.9 รายได้ระหว่าง 5,000 - 
10,000 บาท ร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่เป็นประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 77.3 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง อสม. 11 - 20 ปี ร้อยละ 42.3 ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข/ 
การให้บริการสุขภาพ 1 - 2 ครั้ง ร้อยละ 33.8 และตำแหน่งอืน่ทีไ่ด้รับ คือ ผู้นำท้องที ่ร้อยละ 44.5  

1.2 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อ 1.2 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ประกอบด้วย ชื่อ สถานที่ตั้ง จำนวน อสม.ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ระยะทางระหว่าง รพ.สต. กับ ศสมช. โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ที่ตั้ง ศสมช. พบว่า ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคม/ ศาลาหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา 
คือ บ้านของ อสม. (ร้อยละ 40.6) สถานที่ตั ้งแยกเป็นเอกเทศ (ร้อยละ 13.8) วัด/มัสยิด (ร้อยละ 1.4) 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน (ร้อยละ 0.8) และทีโ่รงเรียน (ร้อยละ 0.6) ตามลำดับ  

จำนวน อสม. ปฏิบัติหน้าที่ใน ศสมช. พบว่า ส่วนใหญมี่จำนวนน้อยกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 20 คน (ร้อยละ 37.7) ระหว่าง 21 – 30 คน (ร้อยละ 5.8) มากกว่า 31 คน
(ร้อยละ 1.3) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.3) ตามลำดับ  

ระยะทางระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) พบว่า ส่วนใหญ่ รพ.สต. กับ ศสมช. มีระยะทางห่างกันระหว่าง 1 - 3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 38.9 
รองลงมา คือ ระหว่าง 3 - 5 กิโลเมตร (ร้อยละ 26.3) มากกว่า 5 กิโลเมตร (ร้อยละ 20.2) และน้อยกว่า  
1 กิโลเมตร (ร้อยละ 14.7) ตามลำดับ 

รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ข้อมูลทั่วไปของ ศสมช. จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ที่ตั้ง ศสมช.   

สถานที่ตั้งแยกตัวเป็นเอกเทศ 88 13.8 
บ้านของ อสม.  260 40.6 
ศาลาประชาคม/ ศาลาหมู่บ้าน 274 42.8 
วัด/ มัสยิด 9 1.4 
โรงเรียน 4 0.6 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 5 0.8 

2. จำนวน อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช.  
น้อยกว่า 10 คน 352 55.0 
11 – 20 คน 241 37.7 
21 – 30 คน 37 5.8 
มากกว่า 31 คน  8 1.3 
อ่ืนๆ (ไม่ระบุ)  2 0.3 
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ข้อมูลทั่วไปของ ศสมช. จำนวน (คน) ร้อยละ 
3. ในชุมชนท่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กับ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     
    (ศสมช.) มีระยะทางห่างกันเท่าใด 

น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 94 14.7 
1 - 3 กิโลเมตร 249 38.9 
3 - 5 กิโลเมตร 168 26.3 
มากกว่า 5 กิโลเมตร 129 20.2 

จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของ ศสมช. สามารถสรุปได้ดังนี้ ศสมช. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคม/ 
ศาลาหมู่บ้าน ร้อยละ 42.8 อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. มีจำนวนน้อยกว่า 10 คน ร้อยละ 55.0 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) มีระยะทางห่างกัน 1 - 3 กิโลเมตร 
ร้อยละ 38.9  

ส่วนที่ 2 การได้รับสนับสนุนการดำเนินงานศนูย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   
 การได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. ประกอบด้วย 1. ด้านนโยบายการดำเนินงาน 2. ด้านแนวทาง/คู่มือ 
วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ งบประมาณ 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ 4. ด้านการใช้งาน Application 
ด้านสุขภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ด้านนโยบายการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับ 
การสนับสนุนด้านนโยบายการดำเนินงาน ศสมช. คิดเป็นร้อยละ 82.7  
 2.2 ด้านแนวทาง/คู่มือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ งบประมาณ พบว่า ส่วนใหญ ่ได้รับการสนับสนุน
แนวทาง/คู่มือ คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ (ร้อยละ 55.5) งบประมาณ 
(ร้อยละ 34.4) และ ไม่มี/ไม่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 3.8) ตามลำดับ  

 2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 95.9  
 2.4 ด้านการใช้งาน Application ด้านสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ได้รับ
การสนับสนุนให้ใช้งาน Application ด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 89.1 

รายละเอียด ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลการได้รับสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

การได้รับสนับสนุนการดำเนนิงาน ศสมช. จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ท่านได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในระดับ
จังหวัดหรือไม่ 

• ได้รับการสนับสนุน 529 82.7 
• ไม่ได้รับการสนับสนุน 111 17.3 

2. ท่านได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสขุมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จากจังหวัด อย่างไร    
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

• แนวทาง/คู่มือ 409 63.9 
• งบประมาณ 220 34.4 
• วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ 355 55.5 
• ไม่มี/ไม่ได้รับการสนับสนุน 24 3.8 
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การได้รับสนับสนุนการดำเนนิงาน ศสมช. จำนวน (คน) ร้อยละ 
3. อสม. ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

• ได้รับการสนับสนุน 614 95.9 
• ไม่ได้รับการสนับสนุน 26 4.1 

4. อสม.ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ได้รับการสนับสนุนให้ใช้งาน Application 
ด้านสุขภาพหรือไม่ 

• ได้รับการสนับสนุน 570 89.1 
• ไม่ได้รับการสนับสนุน 70 10.9 

 จากผลการศึกษาการได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. สามารถสรุปได้ ดังนี้ ได้รับสนับสนุน 
ด้านนโยบายการดำเนินงาน ศสมช. ร้อยละ 82.7 ด้านแนวทาง/คู ่มือ ร้อยละ 63.9 วัสดุ อุปกรณ์ ยา 
เวชภัณฑ์ ร้อยละ 55.5 งบประมาณ ร้อยละ 34.4 ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. ร้อยละ 95.9 และ 
ด้านการใช้งาน Application ด้านสุขภาพ ร้อยละ 89.1 

ส่วนที่ 3 การใหบ้ริการสาธารณสุขของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
 การให้บริการสาธารณสุขของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) กำหนดกรอบการศึกษาให้สอดรับ 
กับมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ใน 5 หมวด ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการ 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 2. การจัดอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร 3. การใช้ยา เวชภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ 4. การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน และ 5. การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการ
สุขภาพชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 การบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 
1. การจัดตั้งคณะกรรมการ/ ทีมงานในการดำเนินงาน ศสมช. ตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน  และมีการประชุม
ติดตามการดำเนินงาน 2. สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการเข้าถึงบริการมีป้ายชื่อ 
ศสมช. ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีอ่างล้างมือ 3. การจัดตั้งกองทุน เช่น กองทุนยา กองทุนช่วยเหลือ
ประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ 4. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชน
ได้รับรู้ และ 5. การเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลประชากร  
ข้อมูลประวัติ ผู้มารับบริการลงสมุดบันทึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ/ ทีมงานในการดำเนินงาน ศสมช. ตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และมี
การประชุมติดตามการดำเนินงาน พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 80.8  
 2. สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการเข้าถึงบริการมี ป้ายชื่อ ศสมช. 
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีอ่างล้างมือ พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 75.5  
 3. การจัดตั้งกองทุน เช่น กองทุนยา กองทุนช่วยเหลือประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนฯ พบว่า ส่วนใหญด่ำเนินงานร้อยละ 43.1  
 4. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับรู้ พบว่า ส่วนใหญด่ำเนินงานร้อยละ 96.7  
 5. การเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลประชากร 
ข้อมูลประวัติ ผู้มารับบริการลงสมุดบันทึก พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 78.9  
 รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

3.1 การบริหารจัดการ 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

การดำเนินงาน 
มี ไม่มี 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ/ ทีมงานในการดำเนินงาน ศสมช. 
ตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และมีการประชุมติดตามการดำเนินงาน 

517 80.8 123 19.2 

2. สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวก
ต่อการเข้าถึงบริการ มีป้ายชื่อ ศสมช. ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
พร้อมทั้งมีอ้างล้างมือ 

483 75.5 157 24.5 

3. การจ ัดต ั ้งกองทุน เช ่น กองทุนยา กองทุนช ่วยเหลือ
ประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ   

276 43.1 364 56.9 

4. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับรู้ 619 96.7 21 3.3 
5. การเก็บบันทึกข้อมูลพื ้นฐานชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน 

ประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลประชากร ข้อมูลประวัติผู้มารับบริการ
ลงสมุดบันทึก 

505 78.9 135 21.1 

 จากผลการศึกษาในหมวดที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) พบว่า 
ด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับรู้ มีการดำเนินงานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.7 
รองลงมา คือ ด้านการจัดตั้งคณะกรรมการ/ ทีมงานในการดำเนินงาน ศสมช. ตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และมี
การประชุมติดตามการดำเนินงาน ร้อยละ 80.8 ด้านการเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน 
ประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลประชากร ข้อมูลประวัติผู้มารับบริการลงสมุดบันทึก ร้อยละ 78.9  ด้านสถานที่ตั้ง
เป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ มีป้ายชื่อ ศสมช. ที่สามารถมองเห็น 
ได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีอ้างล้างมือ ร้อยละ 75.5 และด้านทีม่ีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดตั้งกองทุน 
เช่น กองทุนยา กองทุนช่วยเหลือประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ ร้อยละ 43.1 ตามลำดับ 
เมื่อพิจารณาการดำเนินงานภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที่ 1 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 75.0 
หมายความว่า การดำเนินงานภาพรวมของ ศสมช.ในหมวดที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 61 – 80) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อในหมวดที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
จำนวน 5 ข้อ จากตัวอย่าง อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. จำนวน 640 แห่ง พบว่า ศสมช. แต่ละแห่งมีการ
ดำเนินงานที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานระหว่าง 4 - 5 ข้อ จำนวน 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.8
รองลงมา คือ ดำเนินงานระหว่าง 0 – 2 ข้อ จำนวน 135 แห่ง ร้อยละ 21.1 และดำเนินงาน 3 ข้อ จำนวน 
84 แห่ง ร้อยละ 13.1 รายละเอียดดังตารางที่ 7  

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ในหมวดที่ 1   

จำนวนข้อที่ดำเนินงานในหมวดที่ 1  จำนวน ศสมช. (แห่ง)  ร้อยละ 

• ดำเนินงาน 4 - 5 ข้อ 421 65.8 
• ดำเนินงาน 3 ข้อ 84 13.1 
• ดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ 135 21.1 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ หมวดที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ในจำนวน ศสมช. ทั้งหมด 640 แห่ง พบว่า ในหมวดที่ 1 ผลการดำเนินงานของ ศสมช. อยู่ในระดับดีมาก 
จำนวน 421 แห่ง ร้อยละ 65.8 ระดับปานกลาง จำนวน 84 แห่ง ร้อยละ 13.1 และระดับพื้นฐาน จำนวน 
135 แห่ง ร้อยละ 21.1  

3.2 การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร 
หมวดที่ 2 การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 1. การกำหนด

ตารางให้ อสม. หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. 2. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน อสม. โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. การกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
ในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 4. การใช้คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติทาง
วิชาการในการให้บริการสุขภาพ และ 5. การบันทึกผลการให้บริการ จัดทำรายงานและสามารถสืบค้นได้  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การกำหนดตารางให้ อสม. หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 68.8  
 2. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน อสม. โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พบว่า 
ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 83.1  
 3. การกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ 
ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ส่วนใหญด่ำเนินงานร้อยละ 91.7  
 4. การใช้คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติทางวิชาการในการให้บริการสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงาน 
ร้อยละ 87.7 
 5. การบันทึกผลการให้บริการ จัดทำรายงานและสามารถสืบค้นได้  พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงาน 
ร้อยละ 74.4  

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลการจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร 

3.2 การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร 

การดำเนินงาน 
มี ไม่มี 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การกำหนดตารางให้ อสม. หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ 
ศสมช. 

440 68.8 200 31.3 

2. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน อสม.โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

532 83.1 108 16.9 

3. การกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการให้บริการด้านสุขภาพอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

587 91.7 53 8.3 

4. การใช้คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติทางวิชาการในการ
ให้บริการสุขภาพ 

562 87.7 78 12.2 

5. การบันทึกผลการให้บริการ จัดทำรายงานและสามารถ
สืบค้นได้ 

476 74.4 164 25.6 
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จากผลการศึกษาในหมวดที่ 2 การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร พบว่า ด้านการกำหนด
แผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ  
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.7 รองลงมา คือ ด้านการใช้คู ่มือ 
หรือแนวทางปฏิบัติทางวิชาการในการให้บริการสุขภาพ ร้อยละ 87.7 ด้านการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน อสม. 
โดยเจ้าหน้าที ่รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 83.1 ด้านการบันทึกผลการให้บริการ จัดทำรายงาน
และสามารถสืบค้นได้ ร้อยละ 74.4 และด้านที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ ด้านการกำหนดตารางให้ อสม. 
หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. ร้อยละ 68.8 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการดำเนินงานภาพรวมของ ศสมช. 
ในหมวดที่ 2 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 81.1 หมายความว่า การดำเนินงานในภาพรวม
ของหมวดที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 

ผลการวิเคราะห์รายข้อในหมวดที่ 2 การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 ข้อ 
จากตัวอย่าง อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. จำนวน 640 แห่ง พบว่า ศสมช. แต่ละแห่งมีการดำเนินงาน 
ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีการดำเนินงานระหว่าง 4 - 5 ข้อ จำนวน 474 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมา 
คือ ดำเนินงานระหว่าง 0 - 2 ข้อ จำนวน 104 แห่ง ร้อยละ 16.3 และดำเนินงาน 3 ข้อ จำนวน 62 แห่ง  
ร้อยละ 9.7 รายละเอียดดังตารางที่ 9  

ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ในหมวดที่ 2  

จำนวนข้อที่ดำเนินงานในหมวดที่ 2  จำนวน ศสมช. (แห่ง)  ร้อยละ 
• ดำเนินงาน 4 - 5 ข้อ 474 74.1 
• ดำเนินงาน 3 ข้อ 62 9.7 
• ดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ 104 16.3 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ หมวดที่ 2 การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร ในจำนวน 
ศสมช. ทั้งหมด 640 แห่ง พบว่า ในหมวดที่ 2 ผลการดำเนินงานของ ศสมช. อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 474 แห่ง 
ร้อยละ 74.1 ระดับปานกลาง จำนวน 62 แห่ง ร้อยละ 9.7 และระดับพ้ืนฐาน จำนวน 104 แห่ง ร้อยละ 16.3 

3.3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
หมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 1. การจัดเตรียมยา 

เวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช. เพื่อให้บริการ และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 2. การเตรียมเครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบดิจิทัลทีพ่ร้อมใช้งาน 3.การเตรียมปรอทวัดไข้หรือเทอร์โมสแกนที่พร้อมใช้งาน 4. การเตรียมเครื่อง
ชั่งน้ำหนักและสายวัดรอบเอวที่พร้อมใช้งาน และ 5. การเตรียมที่เจาะเลือดปลายนิ้วที่พร้อมใช้งาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. การจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช. เพื่อให้บริการ และสามารถใช้ได้อย่างถูกตอ้ง 
พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 62.3   
 2. การจัดเตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้งาน พบว่า ดำเนินงาน รอ้ยละ 96.3   

3. การจัดเตรียมปรอทวัดไข้หรือเทอร์โมสแกนที่พร้อมใช้งาน พบว่า ดำเนินงาน ร้อยละ 87.7   
4. กรจัดเตรียมเครื่องชั่งน้ำหนักและสายวัดรอบเอวที่พร้อมใช้งาน พบว่า ดำเนินงาน ร้อยละ 93.3   
5. การจัดเตรียมที่เจาะเลือดปลายนิ้วที่พร้อมใช้งาน พบว่า ดำเนินงน ร้อยละ 69.4   
รายละเอียดดังตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลการใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

 
3.3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

การดำเนินงาน 
มี ไม่มี 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช.  
เพ่ือให้บริการ และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 

399 62.3 241 37.7 

2. การเตรียมเครื่องวดัความดนัโลหติแบบดิจิทัลทีพ่ร้อมใช้งาน 616 96.3 24 3.8 
3. การเตรียมปรอทวัดไข้หรือเทอร์โมสแกนทีพ่ร้อมใช้งาน 561 87.7 79 12.3 
4.  การเตรียมเครื่องชั่งน้ำหนัก และสายวัดรอบเอวที่พร้อมใช้งาน 597 93.3 43 6.7 
5. การเตรียมที่เจาะเลือดปลายนิ้วให้พร้อมใช้งาน 444 69.4 196 30.6 

จากผลการศึกษาในหมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ พบว่า ด้านการ
เตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้งาน มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 
รองลงมา คือ ด้านการเตรียมเครื่องชั่งน้ำหนักและสายวัดรอบเอวที่พร้อมใช้งาน ร้อยละ 93.3 ด้านการเตรียม
ปรอทวัดไข้หรือเทอร์โมสแกนที่พร้อมใช้งาน ร้อยละ 87.7 ด้านการเตรียมที่เจาะเลือดปลายนิ้วที่พร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 69.4 และด้านที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช. 
เพื่อให้บริการและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 62.3 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการดำเนินงานภาพรวม
ของ ศสมช. ในหมวดที่ 3 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 81.8 หมายความว่า การดำเนินงาน
ในภาพรวมของหมวดที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อในหมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ จำนวน 
5 ข้อ จากตัวอย่าง อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. จำนวน 640 แห่ง พบว่า ศสมช. แต่ละแห่งมีการดำเนินงาน 
ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานระหว่าง 4 - 5 ข้อ จำนวน 489 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.4 รองลงมา 
คือ ดำเนินงาน 3 ข้อ จำนวน 95 แห่ง ร้อยละ 14.8 และดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ จำนวน 56 แห่ง ร้อยละ 8.8 
รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ในหมวดที่ 3 

จำนวนข้อที่ดำเนินงานในหมวดที่ 3  จำนวน ศสมช. (แห่ง)  ร้อยละ 

• ดำเนินงาน 4 - 5 ข้อ 489 76.4 

• ดำเนินงาน 3 ข้อ 95 14.8 

• ดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ 56 8.8 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ หมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในจำนวน 
ศสมช. ทั้งหมด 640 แห่ง พบว่า ในหมวดที่ 3 ผลการดำเนินงานของ ศสมช. อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 489 แห่ง 
ร้อยละ 76.4 ระดับปานกลาง จำนวน 95 แห่ง ร้อยละ 14.8 และระดับพ้ืนฐาน จำนวน 56 แห่ง ร้อยละ 8.8 
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3.4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
หมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 1. การปฐมพยาบาล 

รักษาพยาบาลเบื้องต้น 2. การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 3. การให้สุขศึกษาและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน 4. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับทีมหมอครอบครัว
และเครือข่าย และ 5. การบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร การให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์การใช้ยา 
และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลเบื้องต้น พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 79.2   
2. การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 77.0   
3. การให้สุขศึกษาและองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน พบว่า ส่วนใหญด่ำเนินงานร้อยละ 95.0  

 4. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงร่วมกับทีมหมอครอบครัวและ
เครือข่าย พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 96.3  
 5. การบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร การให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์การใช้ยา และเวชภณัฑ์
ที่ไม่ใช่ยา พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงานร้อยละ 64.2  

รายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

3.4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

การดำเนินงาน 
มี ไม่มี 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลเบื้องต้น 507 79.2 133 20.8 
2. การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 493 77.0 147 23.0 
3. การให้สุขศึกษา และองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 608 95.0 32 5.0 
4. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ที ่มี

ภาวะพ่ึงพิงร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเครือข่าย 
616 96.3 24 3.8 

5. การบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร การให้ความรู้ 
ด้านกัญชาทางการแพทย์การใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

411 64.2 229 35.8 

จากผลการศึกษาใน หมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน พบว่า ด้านการคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเครือข่าย มีการดำเนินงานมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมา คือ ด้านการให้สุขศึกษา และองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ร้อยละ 
95.0 ด้านการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ 79.2 ด้านการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 
ร้อยละ 77.0 และด้านที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ ด้านการบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร การให้ความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์การใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ร้อยละ 64.2 เมื่อพิจารณาการดำเนินงานภาพรวม
ของ ศสมช. ในหมวดที่ 4 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 82.3 หมายความว่า การดำเนินงาน
ในภาพรวมของหมวดที่ 4 อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อในหมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 ข้อ จาก
ตัวอย่าง อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. จำนวน 640 แห่ง พบว่า ศสมช. แต่ละแห่งมีการดำเนินงานที่แตกต่างกัน 
ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานระหว่าง 4 - 5 ข้อ จำนวน 496 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมา คือ ดำเนินงาน 3 ข้อ 
จำนวน 80 แห่ง ร้อยละ 12.5 และดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ จำนวน 64 แห่ง ร้อยละ 10.0 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ในหมวดที่ 4 

จำนวนข้อที่ดำเนินงานในหมวดที่ 4 จำนวน ศสมช. (แห่ง)  ร้อยละ 

• ดำเนินงาน 4 - 5 ข้อ 496 77.5 
• ดำเนินงาน 3 ข้อ 80 12.5 
• ดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ 64 10.0 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ หมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน ในจำนวน ศสมช. ทั้งหมด 
640 แห่ง พบว่า ในหมวดที่ 4 ผลการดำเนินงานของ ศสมช. อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 496 แห่ง ร้อยละ 77.5 
ระดับปานกลาง จำนวน 80 แห่ง ร้อยละ 12.5 และระดับพื้นฐาน จำนวน 64 แห่ง ร้อยละ 10.0 

3.5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน 
หมวดที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 1. การนำข้อมูล

สถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน การให้บริการสุขภาพใน ศสมช. และอ่ืนๆ ไปใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพ 
2. การใช้ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านสุขภาพ 3. การกำหนดแผนพัฒนาสุขภาพ/ 
แก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ 4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ 5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การนำข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน การให้บริการสุขภาพใน ศสมช. และอ่ืนๆ 
ไปใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงาน ร้อยละ 86.6   
 2. การใช้ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านสุขภาพ  พบว่า ส่วนใหญ่
ดำเนินงาน ร้อยละ 84.5    
 3. การกำหนดแผนพัฒนาสุขภาพ/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหา
สุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงาน ร้อยละ 84.7   
 4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงาน 
ร้อยละ 74.7 
 5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินงาน ร้อยละ 65.8   

รายละเอียด ดังตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลการสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน 

3.5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน 

การดำเนินงาน 
มี ไม่มี 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การนำข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
การให้บริการสุขภาพใน ศสมช. และอ่ืนๆ ไปใช้ในการวางแผนด้าน
สุขภาพ 

554 86.6 86 13.4 

2. การใช้ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการ
พัฒนาด้านสุขภาพ 

541 84.5 99 15.5 

3. การกำหนดแผนพัฒนาสุขภาพ/แก้ไขปัญหาสุขภาพ 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ 

542 84.7 98 15.3 

4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

478 74.7 162 25.3 

5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. 421 65.8 219 34.2 
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จากผลการศึกษาใน หมวดที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน พบว่า 
ด้านการนำข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน การให้บริการสุขภาพใน ศสมช. และอ่ืนๆ ไปใช้ในการ
วางแผนด้านสุขภาพ มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.6 รองลงมา คือ ด้านกำหนดแผนพัฒนา
สุขภาพ/แก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 84.7  ด้านการใช้ 
ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านสุขภาพ ร้อยละ 84.5 ด้านการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ 74.7 และด้านที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ 
ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. ร้อยละ 65.8 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการดำเนินงาน
ภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที่ 5 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 79.2 หมายความว่า 
การดำเนินงานในภาพรวมของหมวดที่ 5 อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 61 – 80) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อใน หมวดที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน 
จำนวน 5 ข้อ จากตัวอย่าง อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. จำนวน 640 แห่ง พบว่า ศสมช. แต่ละแห่งมีการ
ดำเนินงานที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานระหว่าง 4 - 5 ข้อ จำนวน 460 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.9
รองลงมาคือ ดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ จำนวน 114 แห่ง ร้อยละ 17.8 และดำเนินงาน 3 ข้อ จำนวน 66 แห่ง 
ร้อยละ 10.3 รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 แสดงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ในหมวดที่ 5 

จำนวนข้อที่ดำเนินงานในหมวดที่ 5 จำนวน ศสมช. (แห่ง)  ร้อยละ 

• ดำเนินงาน 4 - 5 ข้อ 460 71.9 
• ดำเนินงาน 3 ข้อ 66 10.3 
• ดำเนินงาน 0 - 2 ข้อ 114 17.8 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ หมวดที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน 
ในจำนวน ศสมช. ทั้งหมด 640 แห่ง พบว่า ในหมวดที่ 5 ผลการดำเนินงานของ ศสมช. อยู่ในระดับดีมาก 
จำนวน 460 แห่ง ร้อยละ 71.9 ระดับปานกลาง จำนวน 66 แห่ง ร้อยละ 10.3 และระดับพื้นฐาน จำนวน 
114 แห่ง ร้อยละ 17.8 

สรุป จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้บริการฯ ตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) ในภาพรวมทั้ง 5 หมวด 25 ข้อ 25 คะแนน ของ ศสมช. ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 640 แห่ง 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลในภาพรวมจำแนก เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับดีมาก  มีคะแนนอยู่ระหว่าง  21 – 25 คะแนน  (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 
ระดับปานกลาง   มีคะแนนอยู่ระหว่าง  16 – 20 คะแนน  (ร้อยละ 61 - 80) 
ระดับพืน้ฐาน  มีคะแนนอยู่ระหว่าง  0 - 15  คะแนน    (ต่ำกว่าร้อยละ 60)  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้บริการของ ศสมช. จำนวนทั้งสิ้น 640 แห่ง พบว่า มีการ
ดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยจำแนก ศสมช. แต่ละแห่งเป็นระดับตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ศสมช. จำนวน 369 แห่ง  หรือคิดเป็นร้อยละ 57.7  มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
2. ศสมช. จำนวน 141 แห่ง  หรือคิดเป็นร้อยละ 22.0   มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 
3. ศสมช. จำนวน 130 แห่ง  หรือคิดเป็นร้อยละ 20.3  มีคะแนนอยู่ในระดับพื้นฐาน 
รายละเอียดดังตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 แสดงข้อมูลการจำแนกระดับการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

ระดับการดำเนินงาน ศสมช.  จำนวน ศสมช. (แห่ง)  ร้อยละ 

• ระดับดีมาก   369 57.7 
• ระดับปานกลาง 141 22.0 
• ระดับพื้นฐาน 130 20.3 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประกอบด้วย 4.1 ท่านต้องการให้ 
ศสมช. ได้รับการพัฒนาด้านใดในอนาคตมากที่สุด 4.2 ท่านต้องการสิ่งใดในการสนับสนุนเพื่อพัฒนา ศสมช. 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ 4.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนา ศสมช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

4.1 อสม. ที่ตอบแบบสอบถามต้องการให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี้ 1. คุณภาพการให้บริการ 2. การพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 3. สถานที่ให้บริการ 
และ 4. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ พบว่า อสม. ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการให้ ศสมช. 
ได้รับการพัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.8 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า อสม. ที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้ ศสมช. ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการเป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 56.3 

3. ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า อสม. ที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้ ศสมช. ได้รับการ
พัฒนาด้านสถานที่ให้บริการเป็นอันดับถัดมา คิดเป็นร้อยละ 55.0 

4. ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พบว่า อสม. ที่ตอบแบบสอบถาม 
มีความต้องการให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม หรือเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเป็นอันดับ
สุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 52.3 

รายละเอียดดัง ตารางที่ 17 
ตารางท่ี 17 แสดงข้อมูลข้อเสนอแนะความต้องการในการพัฒนาศูนย์สาารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. จำนวน (คน) ร้อยละ 

4.1 ท่านต้องการให้ ศสมช. พัฒนาในด้านใดในอนาคตมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• คุณภาพการให้บริการ 360 56.3 
• การพัฒนาศักยภาพ อสม.หรือเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 335 52.3 
• สถานที่ให้บริการ 352 55.0 
• วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 562 87.8 
• ไม่มีข้อเสนอแนะ 1 0.2 

จากการศึกษาข้อเสนอแนะความต้องการในการพัฒนา ศสมช. ในอนาคต พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการ
พัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.8 รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ร้อยละ 56.3 ด้านสถานที่ให้บริการ ร้อยละ 55.0 และด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม.หรือเจ้าหน้าที ่ที่
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 52.3 ตามลำดับ 
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4.2 อสม. ที่ตอบแบบสอบถามต้องการสิ่งสนับสนุนเพื่อพัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ประกอบด้วย 1. งบประมาณ 2. การพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน 3. ยา เวชภัณฑ์  
4. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านงบประมาณ พบว่า อสม.ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ ศสมช. ได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.6 
 2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือ พบว่า อสม.ที่ตอบแบบสอบถามต้องการให้ ศสมช. ได้รับการ
สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 82.5 
 3. ด้านยา เวชภัณฑ์ พบว่า อสม.ที่ตอบแบบสอบถามต้องการให้ ศสมช. ได้รับการสนับสนุนในด้านยา 
เวชภัณฑ์ เป็นอันดับถัดมา คิดเป็นร้อยละ 63.0 
 4. ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พบว่า อสม.ที่ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้ ศสมช. ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นอันดับ
สุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 43.1 
 รายละเอียดดัง ตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18 แสดงข้อมูลข้อเสนอแนะสิ่งสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. จำนวน (คน) ร้อยละ 
4.2 ท่านต้องการสิ่งใดในการสนับสนุนเพื่อพัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

• งบประมาณ 586 91.6 
• การพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 276 43.1 
• ยา เวชภัณฑ์  403 63.0 
• วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 528 82.5 
• ไม่มีข้อเสนอแนะ 1 0.2 

จากการศึกษาข้อเสนอแนะสิ่งสนับสนุนที่ต้องการเพื่อพัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พบว่า 
ส่วนใหญ่สิ่งสนับสนุนด้านงบประมาณ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.6 รองลงมา คือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ร้อยละ 82.5 ด้านยา เวชภัณฑ์ ร้อยละ 63.0 และด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 43.1 ตามลำดับ  

4.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
จากการศึกษา พบว่า อสม. ที่ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดการพัฒนา ศสมช. 

สามารถจัดกลุ่มได ้ดังนี้ 
1. ด้านงบประมาณ ได้แก่ 1. งบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ศสมช. ที ่มีอยู่ ให้พร้อมบริการ

ประชาชนในพื้นที่ 2. งบประมาณในการก่อสร้าง ศสมช. ที่เป็นเอกเทศ ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการให้บริการ 
และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานต่อปี ปีละ 7,500 
– 15,000 บาท และ 4. ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเข้าเวรเพิ่มเติมให้กับ อสม. ที่มาอยู่ประจำที่ ศสมช.  

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง ศสมช. การใช้เทคโนโลยี การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การส่งต่อ และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ 2. กำหนดคุณสมบัติ และจำนวน อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ให้
เพียงพอ และ 3. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาแนะนำ และตรวจคนไข้ในชุมชนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  
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3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ได้แก่ 1. สนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนัก ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดัน 
เครื ่องเจาะน้ำตาล เครื่องมือในการทำแผลและใบรับรองให้กับผู ้ปฎิบัติงาน เสื ้อทีมและกระเป๋าในการ
ปฎิบัติงาน 2. สอบเทียบ และซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุด และ 3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี อ่างล้างมอื ฯ 

4. ด้านนโยบายการพัฒา ศสมช. ได้แก่ 1. กำหนดนโยบายพัฒนา ศสมช. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ศสมช. บทบาทและหน้าที่ของ ศสมช. ให้ชัดเจน มีสิ่งสนับสนุนอย่าง
สม่ำเสมอและเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  

5. ด้านยา เวชภัณฑ์ ได้แก่ 1. สนับสนุนยารักษาโรคที่เป็นยาสามัญประจำบ้านและตู้ยามาไว้ที่ ศสมช.  
2. สนับสนุนยาชุดใหม่มาแทนชุดเก่าที่จะหมด และใกล้จะหมดอายุ  

6. ด้านความต้องการ ได้แก่ 1. มี รพ.สต. และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องมี ศสมช. 2. ให้ ศสมช. 
เป็นส่วนหนึ่งของ รพ.สต. 

รายละเอียดดังตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

ลำดับ ข้อเสนอแนะ จำนวน (คน) 
1 ด้านงบประมาณ 

• งบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ศสมช. ที่มีอยู่ให้พร้อมบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

• งบประมาณในการก่อสร้าง ศสมช. ทีเ่ป็นเอกเทศ ได้มาตรฐาน  
เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานต่อปี  
ปีละ 7,500 – 15,000 บาท 

• ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเข้าเวรเพ่ิมเติมให้กับ อสม. ที่มาอยู่ประจำที่ ศสมช. 

140 

2 ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
• ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ และฟ้ืนฟูอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น เรื่อง ศสมช. การใช้เทคโนโลยี การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อ 
และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ 

• กำหนดคุณสมบัติ และจำนวน อสม.ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ให้เพียงพอ 
• เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาแนะนำ และตรวจคนไข้ในชุมชนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง    

45 

3 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
•  สนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนัก ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดัน เครื่องเจาะน้ำตาล 

เครือ่งมือในการทำแผลและใบรับรองให้กับผู้ปฎิบัติงาน เสื้อทีมและกระเป๋า
ในการปฎิบัติงาน 

• สอบเทียบ และซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุด  
• สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อ่างล้างมือ ฯ  

43 

4 ด้านนโยบายการพัฒา ศสมช. อาทิ เช่น  
•  กำหนดนโยบายพัฒนา ศสมช. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
• ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ศสมช. บทบาทและหน้าที่ของ ศสมช.  

ให้ชัดเจน มีสิ่งสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
 

20 
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ลำดับ ข้อเสนอแนะ จำนวน (คน) 
5 ด้านยา เวชภัณฑ์ 

• สนับสนุนยารักษาโรคที่เป็นยาสามัญประจำบ้านและตู้ยามาไว้ที่ ศสมช. 
• สนับสนุนยาชุดใหม่มาแทนชุดเก่าท่ีจะหมด และใกล้จะหมดอายุ 

5 

6 ด้านความต้องการ ศสมช. 
• มี รพ.สต. และหน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ไม่จำเป็นต้องมี ศสมช.  
• ให้ ศสมช. เป็นส่วนหนึ่งของ รพ.สต. 

4 
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บทที่ 5  
สรุป และอภิปรายผล 

 
 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  มีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการของ ศสมช. เกี ่ยวกับการได้ร ับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. 
การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
สอบถามข้อมูลจากประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ที่ดูแลรับผิดชอบ ศสมช. ในพื้นที่ จำนวน 640 คน 
(ศสมช. 640 แห่ง) ผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลทั ่วไป 2. ข้อมูลการได้รับสนับสนุน 
การดำเนินงาน ศสมช. 3. ข้อมูลการให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. และ 4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ศสมช. สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี ้ 

 สรุปผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลทั่วไป  

คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.4 อายุระหว่าง 46 - 60 ปี 
ร้อยละ 62.2 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 78.4 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 43.4  
มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 63.9 รายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่เป็น
ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 77.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 11 - 20 ปี ร้อยละ42.3
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข/การให้บริการสุขภาพ 1 - 2 ครั้ง ร้อยละ 33.8 
ตำแหน่งอืน่ที่ได้รับนอกจากเป็น อสม. คือ ผู้นำท้องที ่ร้อยละ 44.5 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคม/ ศาลาหมู่บ้าน ร้อยละ 42.8
อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศสมช. มีจำนวนน้อยกว่า 10 คน ร้อยละ 55.0 รพ.สต. และ ศสมช. ส่วนใหญ่ 
มีระยะทางห่างกันระหว่าง 1 - 3 กิโลเมตร ร้อยละ 38.9 

  2. การได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. ระดับจังหวัดสนับสนุนด้านนโยบายการดำเนินงาน 
ศสมช. ร้อยละ 82.7 ด้านแนวทาง คู่มือ ร้อยละ 63.9 วัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ร้อยละ 55.5 งบประมาณ 
ร้อยละ 34.4  ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. ร้อยละ 95.9 และด้านการใช้งาน Application ด้านสุขภาพ 
ร้อยละ 89.1 

 3. การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. ตามมาตรฐาน ศสมช. ใน 5 หมวด ประกอบด้วย 
 3.1 หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ ศสมช. ประกอบด้วย 5 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  
1.การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับรู้ มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.7 
2.การจัดตั้งคณะกรรมการ/ ทีมงานในการดำเนินงาน ศสมช. ตามบทบาทหน้าที่ที ่ชัดเจน และมีการประชุม
ติดตามการดำเนินงาน ร้อยละ 80.8  3.การเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์
ชุมชน ข้อมูลประชากร ข้อมูลประวัติผู้มารับบริการลงสมุดบันทึก ร้อยละ 78.9 4.สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน 
มีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ มีป้ายชื่อ ศสมช. ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้ง
มีอ้างล้างมือ ร้อยละ 75.5 และข้อที่ดำเนินงานน้อยที่สุดคือข้อ 5.การจัดตั้งกองทุน เช่น กองทุนยา กองทุน
ช่วยเหลือประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ ร้อยละ 43.1 ตามลำดับ เมื ่อพิจารณา 
การดำเนินงานภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที่ 1 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 75.0 
หมายความว่า การดำเนินงานภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 61 – 80) 
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หมวดที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ผลการดำเนินงานของ ศสมช.  
แต่ละแห่ง อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 421 แห่ง ร้อยละ 65.8 ระดับปานกลาง จำนวน 84 แห่ง ร้อยละ 13.1 
และระดับพื้นฐาน จำนวน 135 แห่ง ร้อยละ 21.1  

 3.2 หมวดที่ 2 การจัดอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 5 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ 1.การกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ 
ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.7  
2.การใช้คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติทางวิชาการในการให้บริการสุขภาพ ร้อยละ 87.7  3.การนิเทศติดตาม 
การปฏิบัติงาน อสม. โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 83.1 4.การบันทึกผลการ
ให้บริการ จัดทำรายงานและสามารถสืบค้นได้ ร ้อยละ 74.4 และข้อที ่ดำเนินงานน้อยที ่ส ุดคือข้อ  
5. การกำหนดตารางให้ อสม. หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. ร้อยละ 68.8 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการ
ดำเนินงานภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที ่ 2 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ร้อยละ 81.1 
หมายความว่า การดำเนินงานในภาพรวมของหมวดที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 

หมวดที่ 2 การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร ผลการดำเนินงาน ของ ศสมช. แต่ละแห่ง 
อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 474 แห่ง ร้อยละ 74.1 ระดับปานกลาง จำนวน 62 แห่ง ร้อยละ 9.7 และ
ระดับพ้ืนฐาน จำนวน 104 แห่ง ร้อยละ 16.3   

3.3 หมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ประกอบด้วย 5 ข้อ โดยเรียงจาก
มากไปน้อย ได้ดังนี้ 1.การเตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้งาน มีการดำเนินงานมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 96.3 2.การเตรียมเครื ่องชั ่งน้ำหนักและสายวัดรอบเอวที่พร้อมใช้งาน ร้อยละ 93.3  
3.การเตรียมปรอทวัดไข้หรือเทอร์โมสแกนที่พร้อมใช้งาน ร้อยละ 87.7 4.การเตรียมที่เจาะเลือดปลายนิ้ว 
ที่พร้อมใช้งาน ร้อยละ 69.4 และข้อที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดคือข้อ 5.การจัดเตรียมยึา เวชภัณฑ์ที่จำเป็น
ไว้ใน ศสมช. เพื ่อให้บริการและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 62.3 ตามลำดับ เมื ่อพิจารณาการ
ดำเนินงานภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที ่ 3 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ร้อยละ 81.8 
หมายความว่า การดำเนินงานในภาพรวมของหมวดที่ 3 อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 

 หมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ผลการดำเนินงานของ ศสมช. แต่ละแห่ง 
อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 489 แห่ง ร้อยละ 76.4 ระดับปานกลาง จำนวน 95 แห่ง ร้อยละ 14.8 และ
ระดับพ้ืนฐาน จำนวน 56 แห่ง ร้อยละ 8.8 

3.4 หมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
1.การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเครือข่าย  
มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 2.การให้สุขศึกษา และองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
ร้อยละ 95.0 3.การปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ 79.2 4.การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน ร้อยละ 77.0 และข้อที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดคือข้อ 5.การบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร การให้
ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์การใช้ยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ร้อยละ 64.2 เมื่อพิจารณาการดำเนินงาน
ภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที่ 4 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 82.3 หมายความว่า 
การดำเนินงานในภาพรวมของหมวดที่ 4 อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 

หมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน ผลการดำเนินงานของ ศสมช. แต่ละแห่ง อยู่ในระดับดีมาก 
จำนวน 496 แห่ง ร้อยละ 77.5 ระดับปานกลาง จำนวน 80 แห่ง ร้อยละ 12.5 และระดับพื้นฐาน จำนวน 
64 แห่ง ร้อยละ 10.0 
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 3.5 หมวดที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย 5 โดยเรียง
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1.การนำข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน การให้บริการสุขภาพใน ศสมช. 
และอื ่นๆ ไปใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.6 2.กำหนด
แผนพัฒนาสุขภาพ/แก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ  ร้อยละ 84.7   
3.การใช้ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านสุขภาพ ร้อยละ 84.5 4.การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ 74.7 และข้อที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือข้อ  
5.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. ร้อยละ 65.8 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการดำเนินงาน
ภาพรวมของ ศสมช. ในหมวดที่ 5 พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 79.2 หมายความว่า 
การดำเนินงานในภาพรวมของหมวดที่ 5 อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 61 – 80) 

หมวดที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน ผลการดำเนินงานของ ศสมช. แต่ละแห่ง 
อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 460 แห่ง ร้อยละ 71.9 ระดับปานกลาง จำนวน 66 แห่ง ร้อยละ 10.3 และ
ระดับพ้ืนฐาน จำนวน 114 แห่ง ร้อยละ 17.8 

สรุป จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้บริการฯ ตามมาตรฐานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) ในภาพรวมทั้ง 5 หมวด 25 ข้อ 25 คะแนน ของ ศสมช. ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 640 แห่ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมจำแนก เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับดีมาก  มีคะแนนอยู่ระหว่าง  21 – 25 คะแนน  (ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 
ระดับปานกลาง   มีคะแนนอยู่ระหว่าง  16 – 20 คะแนน  (ร้อยละ 61 - 80) 
ระดับพืน้ฐาน  มีคะแนนอยู่ระหว่าง  0 - 15  คะแนน    (ต่ำกว่าร้อยละ 60)  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้บริการของ ศสมช. จำนวนทั้งสิ้น 640 แห่ง พบว่า มีการ
ดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยจำแนก ศสมช. แต่ละแห่งเป็นระดับตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ศสมช. จำนวน 369 แห่ง  หรือคิดเป็นร้อยละ 57.7  มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
2. ศสมช. จำนวน 141 แห่ง  หรือคิดเป็นร้อยละ 22.0   มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 
3. ศสมช. จำนวน 130 แห่ง  หรือคิดเป็นร้อยละ 20.3  มีคะแนนอยู่ในระดับพื้นฐาน 

4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. ภาพรวม อสม.ที่ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
4.1 ต้องการให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ร้อยละ 87.8 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 56.3 ด้านสถานที่ให้บริการ ร้อยละ 55.0 และด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม.
หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 52.3 

4.2 สิ่งสนับสนุนที่ต้องการเพื่อพัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ 
ร้อยละ 91.6 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ร้อยละ 82.5 ด้านยา เวชภัณฑ์ ร้อยละ 63.0 และด้านการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 43.1 
 4.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนา ศสมช. ประกอบด้วย  

ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย 1. ซ่อมแซม ปรับปรุง ศสมช. ให้พร้อมบริการประชาชน 2. ก่อสร้าง 
ศสมช. ที่เป็นเอกเทศ ได้มาตรฐาน 3. สนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานต่อปี 4. ค่าตอบแทนพิเศษ 
ค่าเข้าเวรเพิ่มเติมให้กับ อสม. ที่มาอยู่ประจำที่ ศสมช.  

ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1. พัฒนาศักยภาพ และฟื้นฟู
ความรู้ อสม. 2. กำหนดคุณสมบัติ และจำนวน อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. 3. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาแนะนำ 
และตรวจคนไข้ในชุมชนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  
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ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ประกอบด้วย 1. สนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนัก ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดัน 
เครื่องเจาะน้ำตาล อุปกรณ์ทำแผล เสื้อทีมและกระเป๋า 2. สอบเทียบ และซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุด และ 3. 
สนับสนุน โต๊ะ เก้าอ้ี อ่างล้างมอื ฯ 

ด้านนโยบายการพัฒา ศสมช. ประกอบด้วย 1. กำหนดนโยบายพัฒนา ศสมช. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. ชี้แจงแนวทางดำเนินงาน บทบาทและหน้าที่ ศสมช. ให้ชัดเจน และสิ่งสนับสนุน 

ด้านยา เวชภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. สนับสนุนยาและตู้ยาไว้ที่ ศสมช. 2. ยาชุดใหม่มาแทนชุดเก่าที่จะ
หมด และใกล้จะหมดอายุ  

ด้านความต้องการ ประกอบด้วย 1. มี รพ.สต. และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องมี ศสมช. 2. ให้ 
ศสมช. เป็นส่วนหนึ่งของ รพ.สต. 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) เกี่ยวกับการได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. การให้บริการด้านสาธารณสุขของ ศสมช. และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. ดังนี้  

สถานการณ์การได้รับสนับสนุนการดำเนินงาน ศสมช. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ในปัจจุบันพบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ สิ่งที่ต้องการได้รับสนับสนุนและมีความสำคัญในการผลักดัน
และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศสมช. ในพื้นที่ คือ งบประมาณ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ ซึ่งขาดการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการศึกษาของ ถาวร ดวงบรรเทา, 2537 อย่างไรก็ตามการสนับสนุนสิ่งต่างๆ ในการ
ดำเนินงานถือเป็นสิ ่งสำคัญตั้งแต่ในระดับนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจน 
สิ่งสนับสนุนต่างๆ เช่น แนวทาง คู่มือ ยา เวชภัณฑ์ งบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันส่งผลให้ อสม. 
ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. มีความพึงพอใจ และดำเนินงานต่อไป เช่นเดียวกับการศึกษาของ ปณิตา ธีรสฤษกุล, 
2536 ทั้งนีจ้ากการทบทวนวรรณกรรม สืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษาพบเอกสารการสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานรายหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถูกระงับการสนับสนุนมาเป็น
ระยะเวลา 2 - 3 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ศสมช. ในอนาคต สถานที่ตั้ง ศสมช. ความสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ และระยะทางระหว่าง ศสมช. และ รพ.สต. จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมารับ
บริการ เช่นเดียวกันการศึกษาของ ประพัทธ์ ธรรมวงศา, 2540 การส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. ที่ปฏิบัติงาน
ใน ศสมช. ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอทำให้ อสม. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ อภิสิทธิ์ ทองสุก, 2545 ตลอนจนการใช้งาน Application ด้านสุขภาพให้เท่าทัน
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  

สถานการณ์การให้บริการสาธารณสุขของ ศสมช. ร้อยเรียงตามมาตรฐาน ศสมช. ใน 5 หมวด 25 ข้อ 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ ศสมช. การดำเนินงานภาพรวมในหมวดที่ 1 มี 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.การตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ศสมช.ฯ 2.สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วนฯ 3.การจัดตั้งกองทุนฯ 4.การสื่อสารข้อมูข่าวสาร
ด้านสุขภาพฯ และ 5.การบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนฯ โดยที่การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมีการ
ดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.7 ขณะที่การจัดตั้งกองทุนฯ ดำเนินงานเพียงร้อยละ 43.1 ดังนั้นจึง
ควรส่งเสริมการดำเนินงานด้านนี้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทวีศิลป์ ไชยบุตร, 2550 ที่กล่าวว่า
ควรส่งเสริมให้ อสม. เห็นความสำคัญในการจัดตั้งกองทุนการระดมทรัพยากรในชุมชน แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของ 
สุวิช ยานะวิมุติ, 2546 ที่กล่าวว่าด้านบริหารจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่มีกองทุน หมวดที่ 2 
การจัดอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร การดำเนินการภาพรวมในหมวดที่ 2 มี 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.
การกำหนดตารางให้ อสม.หมุนเวียนปฏิบัติงานที่ ศสมช. 2. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ รพ.
สต. 3.การกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ 4.การใช้คุ่มือ แนวทางปฏิบัติงานวิชาการฯ และ 5.การบันทึก
ผลการปฏิบัติงานฯ โดยทีก่ารกำหนดแผนในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ มีการดำเนินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
91.7 ขณะที่การกำหนดตารางให้ อสม. หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. ดำเนินการเพียงร้อยละ 68.8 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประพัทธ์ ธรรมวงศา, 2540 ที่กล่าวว่าการผลัดเปลี่ยนกันมาทำงานที่ ศสมช. 
มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. ส่วนมากจะไม่ค่อยมาปฏิบัติงานที่ ศสมช. ตามการจัดเวรยาม และนัทธมน 
เฉียบแหลม, 2543 ที่กล่าวว่า อสม. ร้อยละ 21.5 ที่สามารถปฏิบัติงานที่ ศสมช. ได้อย่างเสม่ำเสมอ ส่วนที่เหลือ
มีจำนวนมากถึงร้อยละ 53.0 ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เลย และอภิสิทธิ์ ทองสุก, 2545 ทีก่ล่าวว่าควรให้
ความสำคัญในเรื่องจัดองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุข กำหนดความรับผิดชอบพื้นที่ หน้าที่แต่ละคนให้
ชัดเจน หมวดที่ 3 การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การดำเนินการ
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ภาพรวมในหมวดที่ 3 มี 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.การจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช. ฯ 2.การเตรียม
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลฯ 3.การเตรียมปรอทวัดไข้หรือเทอร์โมสแกนฯ 4.การเตรียมเครื่องชั่งน้ำหนัก
และสายวัดรอบเอว และ 5.การเตรียมที่เจาะเลือดปลายนิ้ว โดยทีก่ารเตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลฯ 
มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 ขณะที่ที ่เจาะเลือดปลายนิ้วมีพร้อมใช้เพียงร้อยละ 69.4 
หมวดที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน การดำเนินการภาพรวมในหมวดที่ 4 มี 5 ข้อ ประกอบด้วย 
1.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2.การส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 3.การให้สุขศึกษาและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ  
4.การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังฯ และ 5.การบริการภูมิปัญญาไทยสมุนไพรฯ โดยที่การคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังฯ มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 ขณะที่การบริการภูมิปัญญาไทย
สมุนไพร ดำเนินการเพียงร้อยละ 64.2 ซ่ึงต้องให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ครอบคลุมทุก
ด้านเพื่อสร้างความมั่นใจ และศรัทธาให้กับผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประพัทธ์ ธรรมวงศา, 
2540 ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินงาน ศสมช. คือ ผู้ให้บริการขาดความรู้ทางด้านวิชาการ 
ทำให้ผู้รับบริการ ไม่มั่นใจในคุณภาพการให้บริการ ทำให้ไม่เป็นที่ศรัทธาแก่ผู้รับบริการ และนัทธมน เฉียบแหลม, 
2543 ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ ทักษะในการให้บริการ ความรู้ในการปฏิบัติงาน  
หมวดที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน การดำเนินการภาพรวมในหมวดที่ 5 มี 5 
ข้อ ประกอบด้วย 1.การนำข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชน ไปใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพฯ 2.การใช้ 
ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงานฯ 3.กำหนดแผนพัฒนาสุขภาพ/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ 4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ และ 5.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. โดยที่การนำข้อมูลสถานะสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ไปใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.6 ขณะที่
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช. ดำเนินการเพียงร้อยละ 65.8 ซึ่งต้องส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านนี้ให้เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของทวีศิลป์ ไชยบุตร, 2550 ที่กล่าวว่าควรกระตุ้นให้
อาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงาน 

สถานการณ์ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศสมช. พบว่า ส่วนใหญ่ อสม. ที ่ตอบแบบสอบถาม 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ต้องการให้ ศสมช. ได้รับการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ร้อยละ 87.8 ด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 56.3 ด้านสถานที่ให้บริการ ร้อยละ 55.0 และ
ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม.หรือเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 52.3  2. สิ่งสนับสนุนที่ต้องการเพื่อ
พัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ร้อยละ 91.6 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือร้อยละ 82.5 ด้านยา เวชภัณฑ์ ร้อยละ 63.0 และด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 43.1 และ 3. ข้อเสนอเพิ่มเติม ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบควรสนับสนุน
งบประมาณในการซ่อมแซม ศสมช. สถานที่ตั้งควรสร้างให้เป็นสัดส่วนแยกเป็นเอกเทศ สนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำ ศสมช. ควรได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเข้าเวร
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ให้มีความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย ตลอดจนการบำรุงรักษา
ซ่อมแซม สอบเทียบเครื่องมือ ควรมีนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางดำเนินงาน กำหนด
บทบาทและหน้าที่ ศสมช. ให้ชัดเจน มีสิ่งสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนยาสามัญประจำบ้านปัจจุบันชุดใหม่
แทนชุดเก่าที่จะหมดอายุ ขณะที่ในบางพื้นที่มีความเห็นที่แตกต่างออกไป โดยเสนอว่ามี รพ.สต. และหน่วยกู้
ชีพในพ้ืนทีก่็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมี ศสมช. ให้ ศสมช. เป็นส่วนหนึ่งของ รพ.สต. 
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ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี วิทยาการในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

มีความทันสมัย เป็นที่นิยม และน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนนิยมไปรับบริการที่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
และมองข้ามการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชุมชน ทำให้เกิดการแออัด เสียเวลาในการรอคอย และเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือไปรอรับบริการ ถึงแม้จะเป็นเพียงความต้องการในการรับบริการขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
จากการศึกษาผลงานทางวิชาการในอดีต และข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ศสมช. โดยอิงตามหลักการศึกษาทางวิชาการ พร้อมทั้งประมวลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พบว่ามีข้อเสนอแนะ
สำหรับการพัฒนา ศสมช. ดังต่อไปนี้ 

 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 1. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการงาน
สาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา ศสมช. ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้อาจเริ่มในระดับหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันกำหนดนโยบายการพัฒนา ศสมช. สนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นในการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ผู้นำ
ท้องที่ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาระบบบริการขั้นพ้ืนฐานให้เกิดในชุมชน ประชาชนในทุกพ้ืนที่
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
ให้ทั่วถึง และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาอัสตานา (Astana Declaration)  

 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบในระดับสถานบริการที่รับผิดชอบ สามารถบันทึก ตรวจสอบข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน
ในพ้ืนที่ผ่านฐานข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานของ อสม. 
ใน ศสมช. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพแต่ละเขตพื้นที่ 
ทั่วประเทศ ติดตามสอบเทียบ ดูแล ซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้บริการใน ศสมช. เป็นระยะตามความเหมาะสม 

 4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันให้เกิดการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ทั ้งนี้อาจสนับสนุนเป็นงบประมาณอุดหนุน 
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ในรายหมู่บ้าน/ตำบล อย่างเช่นในอดีตท่ีผ่านมา  
   
 2) ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา    
 1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการใน ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  

 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ให้มีความรู้ และทักษะด้านการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอ  

 3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านการให้บริการขั้นพื้นฐานไปยังพื้นที่
ชุมชนผ่านระบบออนไลน์ บรรจุข้อมูลความรู้ที่สำคัญสำหรับ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. ลงใน Application 
ด้านสุขภาพ เพ่ือ อสม. จะได้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง ถึงแม้จะอยู่ในชุมชน  

http://www.thaiphc.net/
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 4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงาน และการพัฒนาให้ ศสมช. มีผลการดำเนินงานที่ดี และผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด 
 
 3) ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
 1. การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงาน ศสมช. ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เช่น ศสมช. ในพื้นที่
ชุมชน กับ ศสมช. ในพื้นเขตเมือง  
 2. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน อสม. ที่ให้บริการใน ศสมช. ซึ่ง ศสมช. เปรียบเสมือน
บ้านหรือที่ทำงานของ อสม. เป็นที่ให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานกับประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงควรมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานของ อสม. ที่ดำเนินงานให้บริการประชาชนใน ศสมช. ตลอดจนบทบาทของ อสม. 
หมอประจำบ้าน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน ศสมช. ตามบทบาทท่ีกำหนด 
 3. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มารับบริการเพื่อได้ข้อมูล 2 ทาง 
ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ  
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แบบสอบถามการให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
*********** 

คำชี้แจง  
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสำรวจความพร้อมของ ศสมช. ในการให้บริการสุขภาพ

ประชาชน และเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการฟื้นฟู พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการใน ศสมช. 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การประเมินประกอบด้วยคำถาม 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
ส่วนที่ 3 การให้บริการสาธารณสุขของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

วิธีการประเมิน  
แบบประเมินนี้ใช้สอบถามประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ ตำบล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา และ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการสุขภาพในชุมชน ของ ศสมช. โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และทำเครื่องหมาย ✓  
ลงใน  ที่ท่านเลือก 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย      หญิง 
2. อายุ..................ปี (เกิน ๖ เดือนปัดขึ้น)   
๓. สถานภาพสมรส     

 โสด      สมรส   
 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

๔. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   อนุปริญญา/ปวส. 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า    อ่ืนๆ ระบุ………………………. 

5. อาชีพ 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ      เกษตรกรรม 
 รับจ้างทั่วไป     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 

๖. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
   น้อยกว่า 5,000 บาท   5,000– 10,000 บาท 
   10,001 - 15,000บาท   15,001 – 20,000 บาท 
   20,001 – 25,000 บาท   25,001 – 30,000 บาท 
    30,001 บาทขึ้นไป 
๗. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งใด   

 ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน    ประธาน อสม. ระดับตำบล 
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 

8. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง อสม. .........ปี (โปรดระบุตัวเลข) 
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9. ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ท่านเคยได้รับการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข/การให้บริการสุขภาพหรือไม่ 
   ไม่เคย     เคย จำนวน 1 - 2 ครั้ง  
   เคย จำนวน 3 - 4 ครั้ง   เคย ตั้งแต่ 5 ครั้งข้ึนไป  
10. ตำแหน่งอื่นๆ ที่ท่านได้รับนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในตำแหน่ง อสม. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ผู้นำท้องที่ เช่น กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, กรรมการหมู่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล 
 ผู้นำท้องถิ่น เช่น นายก/สมาชิก อปท. 
 ตำแหน่งอ่ืน ๆ ระบุ.............................................. 
 ไม่มีตำแหน่งใดๆ   

1.2 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
พ้ืนที่ที่ท่านปฏิบัติงานมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือไม่   มี   ไม่มี (ข้ามไปส่วนที่ 3) 
ชื่อศสมช. ................................................................................................สถานที่ตั้ง บ้านเลขท่ี....... .................... 
หมู่บ้าน.............................ตำบล..........................อำเภอ......................จังหวัด......... ............................................ 
ที่ตั้ง ศสมช.  สถานที่ตั้งแยกตัวเป็นเอกเทศ   ทีบ่้าน อสม.  

 ศาลาประชาคม/ ศาลาหมู่บ้าน   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .......................................... 
อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. .............. คน 
ในชุมชนท่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กับ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) มีระยะทาง
ห่างกันเท่าใด 
   น้อยกว่า 1 กิโลเมตร    1 - 3 กิโลเมตร 

 3 - 5 กิโลเมตร    มากกว่า 5 กิโลเมตร 

ส่วนที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในระดับจังหวัด  
1) จังหวัดของท่านมีนโยบายการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือไม่  

 มี      ไม่มี 
2) จังหวัดของท่านมีการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) อย่างไร  

              (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 แนวทาง/ คู่มือ    งบประมาณ   
 วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์    อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 

 3) อสม. ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ 
              ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

 มี      ไม่มี 
4) อสม.ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ได้รับการสนับสนุนให้ใช้งาน Application  

              ด้านสุขภาพหรือไม ่
 มี      ไม่มี 
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ส่วนที่ 3 การใหบ้ริการสาธารณสุขของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

ประเด็นการประเมิน 
การดำเนินงาน 

ไม่มี (0) มี (1) 
การบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
1. มีคณะกรรมการ/ ทีมงานในการดำเนินงาน ศสมช. ตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน  
    และมีการประชุมติดตามการดำเนินงาน 

  

2. สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน มีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ  
    มีป้ายชื่อ ศสมช. ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีอ่างล้างมือ 

  

3. มีการจัดตั้งกองทุน เช่น กองทุนยา กองทุนช่วยเหลือประชาชน และคณะกรรมการ    
    บริหารจัดการกองทุนฯ   

  

4. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับรู้   
5. มีการเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน  
   ข้อมลูประชากร ข้อมูลสุขภาพของชุมชน ข้อมูลประวัติผู้มารับบริการลงสมุดบันทึก 

  

การจัดอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร 
6. มีการกำหนดตาราง/เวลาให้ อสม. หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่ ศสมช.   
7. มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน อสม. โดยเจ้าหน้าที ่รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   
8. มีแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ 
    ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

  

9. มีการใช้คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติทางวิชาการในการให้บริการสุขภาพ   
10. มีการบันทึกผลการให้บริการ จัดทำรายงานและสามารถสืบค้นได้   
การใช้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
11.  มีการจัดเตรียมยา เวชภณัฑ์ที่จำเป็นไว้ใน ศสมช. เพื่อให้บริการ และสามารถใช้ได้ 
      อย่างถูกต้อง 

  

12. มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลทีพ่ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
13. มีเทอร์โมสแกน/ ปรอทวัดไข้ทีพ่ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
14. มีเครื่องชั่งน้ำหนัก และสายวัดรอบเอวทีพ่ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
15. มีที่เจาะเลือดปลายนิ้วทีพ่ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
16. การปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลเบื้องต้น    
17. การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน   
18. การให้สุขศึกษา และองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน   
19. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงร่วมกับทีมหมอ 
      ครอบครัวและเครือข่าย 

  

20. การบริการภูมิปัญญาไทย สมุนไพร การให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์การใช้ยา 
      และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

  

การสร้างการมีส่วนร่วมและการจัดการสุขภาพชุมชน 
21. มีการนำข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชน การให้บริการสุขภาพใน ศสมช. 
      และอ่ืนๆ ไปใช้ในการวางแผนด้านสุขภาพ 

  

22. มีการใช้ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านสุขภาพ   
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ประเด็นการประเมิน 
การดำเนินงาน 

ไม่มี (0) มี (1) 
23. มีแผนพัฒนาสุขภาพ/แก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหา 
      สุขภาพตามปฏิทินสาธารณสุขชุมชน 

  

24.  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   
25. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศสมช.   

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
4.1 ท่านต้องการให้ ศสมช. พัฒนาในเรื่องใดในอนาคตมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  คุณภาพการให้บริการ    อสม. หรือ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน   

 สถานที่ให้บริการ    วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 
 

4.2 ท่านต้องการสิ่งใดในการสนับสนุนเพ่ือพัฒนา ศสมช. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  งบประมาณ     อสม. หรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน   

 ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์    วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 

 
4.3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนา ศสมช. (โปรดระบุข้อความ).................................................................  
 
 

************************** 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม... 
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ข้อมูล อสม. ดีเด่น สาขา ศสมช. ระดับจังหวัด เขต ภาค และชาติ ประจำปี 2561 
ลำดับ เขต จังหวัด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ดีเด่นระดับ 

1 1 เชียงใหม่ นางสาวนวลตา จิตวลิัย 234 ม.12 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จังหวัด 
2 1 เชียงราย นายสมศักดิ์ พรมมนิทร ์ 107/2 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ภาค 
3 1 น่าน นางกนษิฐา อุทุมพร 280 ม.4 ต.ปัว อ.ปัว จังหวัด 
4 1 พะเยา นางฉวีวรรณ ฟูแสง 3/5 ถ.แม่ต๋ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จังหวัด 
5 1 แพร ่ นางสาวสุริยา เหมืองห้า 244/1 ม.4 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จังหวัด 
6 1 แม่ฮ่องสอน นายถาวร เชิดชูธารา 370 ม.4 ต.แม่สวด อ.สบเมย จังหวัด 
7 1 ลำพูน นางปราณี ขันนา 176/1 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัด 
8 1 ลำปาง นางศิริวรรณ วุฒิเผา่ 140/1 ม.9 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร  จังหวัด 
9 2 พิษณุโลก นางสาวนาตยา จิตฤกษ์ 37/2 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จังหวัด 

10 2 อุตรดิตถ์ นางสุภาพ สุริยะเลิศ อำเภอทองแสนขัน จังหวัด 
11 2 สุโขทัย นางสาคร คชรักษ์ 128 ม.2 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จังหวัด 
12 2 เพชรบูรณ์ นายบุญสม ศรีกอง 18/1 ม.2 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จังหวัด 
13 2 ตาก นางวัลลภา คบสระน้อย 152 ม.2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด เขต 
14 3 นครสวรรค์ นางกชภัท นุชทรัพย์ 37/2 ม.11 ต.หนองกรด อ.เมือง เขต 
15 3 กำแพงเพชร นายสุวรรณ สุทธิศักดิ์ 98 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง จังหวัด 
16 3 พิจิตร นางลัดดา นำตั้ว 25/1 ม.6 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด 
17 3 อุทัยธาน ี - - - 
18 3 ชัยนาท นางศรีนวน โพธิ์สุวรรณ อำเภอเนินขาม จังหวัด 
19 4 นนทบุรี นายสมภพ ขันธ์ถาวร 7/513 ม.5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ - 
20 4 ปทุมธาน ี นางสุนีย์ อินทรานุกูล  จังหวัด 
21 4 นครนายก นายบพิตร ทองขาว 48 ม.4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา ภาค 
22 4 สระบุร ี นางสมปอง บุญยะสิทธิ์ 89 ม.10 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จังหวัด 
23 4 สิงห์บุรี นางพยัพ บุญมี 3 หมู่ 11 ต.บ้านถนนตก อ.ค่ายบางระจัน จังหวัด 
24 4 อ่างทอง นายประดิษฐ์ แจ่มศรี  จังหวัด 
25 4 พระนครศรีอยุธยา นางสาวสายชล สะโบนาง  จังหวัด 
26 4 ลพบุร ี นางสาวสำเริง บุญแสน  จังหวัด 
27 5 สมุทรสงคราม นางสาวพเยาว์ หาดสมบัติ  11/2 ม.2 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จังหวัด 
28 5 สมุทรสาคร - - - 
29 5 เพชรบุร ี นางอริสา ขวัญเมือง 501 ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จังหวัด 
30 5 ประจวบคีรีขันธ ์ นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา 221 ม.15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จังหวัด 
31 5 ราชบุร ี นางละมัย ยอดกาวี 76 ม.13 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จังหวัด 
32 5 สุพรรณบุร ี นายสามารถ รอดเพ็ชร 17 ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง เขต 
33 5 นครปฐม นางสาวกาญจนา สุขตะโก 98/2 ม.14 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จังหวัด 
34 5 กาญจนบุร ี นางสาวณฤพร มีแก้วน้อย 38 ม.6 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จังหวัด 
35 6 ปราจีนบุร ี นางสุกันยา วิญญุพันธ์ 11 ม.5 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จังหวัด 
36 6 สระแก้ว นางรัตนา คำยอด 13 ม.5 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จังหวัด 
37 6 สมุทรปราการ นางอำภา เชาวนทรงธรรม 1734/110 ม.8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง เขต 
38 6 ระยอง - - - 
39 6 ฉะเชิงเทรา นางวารี หมื่นเดช 27/2 ม.2 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จังหวัด 
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ลำดับ เขต จังหวัด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ดีเด่นระดับ 

40 6 จันทบุร ี นางพวงเพชร ศรีดาพันธ์ 18 ม.6 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัด 
41 6 ตราด - - - 
42 6 ชลบุร ี - - - 
43 7 กาฬสินธุ ์ นางศิริพร  ภูดินดง 70 ม.7 ต.ลำปาว อ.เมือง จังหวัด 
44 7 ขอนแก่น นางสาวอุรา ปราบมนตรี 3/456 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัด 
45 7 มหาสารคาม นางสนั่น พินิจสุริยะ 58 ม.6 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จังหวัด 
46 7 ร้อยเอ็ด นายทวี ศรีนวลจันทร์ 158 ม.9 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ เขต 
47 8 นครพนม นางสาวกิตติยา ทองโกฏิ 114/3 ม.1 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จังหวัด 
48 8 หนองคาย นางบังอร อวนสินธิ์ 55 ม.7 ต.สระใคร อ.สระใคร จังหวัด 
49 8 อุดรธาน ี นางจำปา ศรียาเทพ 32 ม.8 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จังหวัด 
50 8 บึงกาฬ นางหนูสาร อินธิ 39 ม.14 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จังหวัด 
51 8 เลย นางมุจลิน สุวรรณสิงห์ 49 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จังหวัด 
52 8 หนองบัวลำภ ู นางผ่องศรี มีโคตร 66 ม.6 ต.วังทอง อ.นาวัง เขต 
53 8 สกลนคร นางตรีรัตน์ เชี่ยวชาญ 134 ม.4 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จังหวัด 
54 9 นครราชสีมา นางสาธิต  สินปรุ 258 ม.11 ต.หัวทะเล อ.เมือง จังหวัด 
55 9 ชัยภูมิ นางวัชรินทร์ สนิท 423 ม.19 ต.ในเมือง อ.เมือง เขต 
56 9 บุรีรัมย์ นางสมัย ดาวเรืองรัมย์ 118 ม.8 ต.หินเหล็กไฟ อ.หนองหงส์ จังหวัด 
57 9 สุรินทร ์ นางอรุณ สัชชานนท์ 25/1 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จังหวัด 
58 10 มุกดาหาร นายพิชิตฒ์พงษ ์ใจสุข 124 ม.8 ต.ป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัด 
59 10 ยโสธร นางลัดดา มาดขาว 110 ม.5 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จังหวัด 
60 10 อำนาจเจริญ นางสาวเนาวรตัน์ เจรญิศิลป์ ต.บุ่ง อ.เมือง  จังหวัด 
61 10 อุบลราชธาน ี นางสาวดรุณี ศรีมอม 110 ม.4 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย ภาค 
62 10 ศรีสะเกษ นางสุกรรณ์ ศรีระษา 19 ม.5 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จังหวัด 
63 11 ชุมพร นางชัชดา พรหมภินันท์ 113/1 ม.3 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ เขต 
64 11 ระนอง นางโสภา กัณหา 60/6 ม.7 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ - 
65 11 สุราษฎร์ธาน ี นางประเดิม สวนอาษา 68 ม.8 ต.วัง อ.ท่าชนะ จังหวัด 
66 11 นครศรีธรรมราช นางสาวสุภาวดี เกลา 82 ม.7 ต.นาแว อ.ฉวาง ภาค 
67 11 กระบี่ - - - 
68 11 พังงา - - - 
69 11 ภูเก็ต นางอุไรวรรณ จำปาดะ 118/1 ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ชาติ 
70 12 ตรัง นายญาณารณพ เจ๊ะหมวก 170 ม.4 ต.วังวน อ.กันตัง จังหวัด 
71 12 พัทลุง นางศุภกร หมวดมณี 205/1 ม.8 ต.ท่าแค อ.เมือง จังหวัด 
72 12 สตูล นางอรนุช ถวิล 27/6 ม.9 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหวา้ จังหวัด 
73 12 สงขลา นางพรทิพย์ วรรละออ 76/1 ม.5 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ เขต 
74 12 ปัตตาน ี นางปาลิตา หิรัญพิจิตร 140/27 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัด 
75 12 ยะลา นางฮามีด๊ะ ละสุสามา 1/4 ม.4 ต.กาลูปัง อ.รามัน จังหวัด 
76 12 นราธิวาส นางรมณีย ์เจ๊ะหลง 3/1 ม.7 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จังหวัด 
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ข้อมูล อสม. ดีเด่น สาขา ศสมช. ระดับจังหวัด เขต ภาค และชาติ ประจำปี 2562 

ลำดับ เขต จังหวัด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ดีเด่นระดับ 

1 1 เชียงใหม่ นางเพชร  กวงคำ 459 ม.9 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จังหวัด 
2 1 เชียงราย นางสาววชิยา  มูลวงค์ 150 ม.8 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จังหวัด 
3 1 น่าน นายภัทราวุธ  บุญตัน 78 ม.5 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จังหวัด 
4 1 พะเยา นางวนิดา  พุทธสอน 123 หมู่ 2 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ภาค 
5 1 แพร ่ ไม่มีผู้มาคัดเลือก - - 
6 1 แม่ฮ่องสอน นายเอนก  ศรีพรล้ำเลิศ อ.แม่ลาน้อย จังหวัด 
7 1 ลำพูน ไม่มีผู้มาคัดเลือก  - - 
8 1 ลำปาง นางศิริวรรณ  วุฒิเผ่า 140/1 ม.9 ต.เวียง อ.ห้างฉัตร จังหวัด 
9 2 พิษณุโลก นางสาวนาตยา  จิตฤกษ ์ 37/2 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม เขต 

10 2 อุตรดิตถ์ นายสทุธิพงษ์  รักษา 199 ม.1 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จังหวัด 
11 2 สุโขทัย นางจฬุา  ผลดก 148/7 ม.3 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จังหวัด 
12 2 เพชรบูรณ์ นางสุวิมล  สนิชยั 58 ม.8 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จังหวัด 
13 2 ตาก นางสาวราตรี เทากมลเดช ม.5 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จังหวัด 
14 3 นครสวรรค์ นางรัตนา  ศรีคำตำบล 53/2 ม.2 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย เขต 
15 3 กำแพงเพชร นายพลอย  เพลียโคตร 198 ม.1 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จังหวัด 
16 3 พิจิตร นางบุญเทียบ  ยงัแช่ม 89 ม.4 ต.ห้วยเชน อ.บางมูลนาก จังหวัด 
17 3 อุทัยธาน ี ไม่มีผู้มาคัดเลือก    - 
18 3 ชัยนาท นางสีนวล  อ่อนเหล็ก 52/2 ม.3 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จังหวัด 
19 4 นนทบุรี - - - 
20 4 ปทุมธาน ี นางฉวี  ศุภศฤงคาร 43/2 ม.4 ต.บางเตย อ.สามโคก จังหวัด 
21 4 นครนายก นางสุรีย์  สะเภาทอง 38 ม.1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จังหวัด 
22 4 สระบุร ี นางสาวมะณี  เพ็งนุ่ม 31 ม.4 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด  จังหวัด 
23 4 สิงห์บุรี นางพยพั  บุญม ี 1 ม.11 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จังหวัด 
24 4 อ่างทอง นางบุหงา  พุ่มพวง 89/2 ม.4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง เขต 
25 4 พระนครศรีอยุธยา นางอัมพร  เสือเจริญ 6/4 ม.11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จังหวัด 
26 4 ลพบุร ี นางบุปผา   พลูพิพัฒน ์ 50/2 ม.1 ต.สี่คลอง อ.เมือง  จังหวัด 
27 5 สมุทรสงคราม นางรัตนา  ฉันทรานุรักษ ์ 11/1 ม.5 ต.บางนกแขวก  

อ.บางคนที 
จังหวัด 

28 5 สมุทรสาคร นางเตือนใจ  มีประไพ 88/1557 ม.35 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่ม
แบน 

จังหวัด 

29 5 เพชรบุร ี นางสำลี  ชูแก้ว 20 ม.3 ต.หนองพลับ อ.เมือง จังหวัด 
30 5 ประจวบคีรีขันธ ์ นางลัดดาทิพย์  ทองอ่อน 214 ม.10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน เขต 
31 5 ราชบุร ี นางวิริยาน์  เพียรวัฒนผล 11 ม.7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จังหวัด 
32 5 สุพรรณบุร ี นางบุญตา  นุชศิริ 96 ม.7 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จังหวัด 
33 5 นครปฐม - - - 
34 5 กาญจนบุร ี นางพยอม  ศรีจันทร์ 12 ม.5 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จังหวัด 
35 6 ปราจีนบุร ี นายดอม  จามจังหรีด 64 ม.5 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จังหวัด 
36 6 สระแก้ว นางสาวตลุยดา  เงนิหล่อ 58 ม.8 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จังหวัด 
37 6 สมุทรปราการ นางอำภา  เชาวนทรงธรรม 102/31 ม.7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง ภาค 
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ลำดับ เขต จังหวัด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ดีเด่นระดับ 

38 6 ระยอง นางสมศรี  รื่นรมย์ 77 ม.3 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จังหวัด 
39 6 ฉะเชิงเทรา นางวีณา  ศรีมณ ี 12 ม.12 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จังหวัด 
40 6 จันทบุร ี นางสาวอุไร  สร้อยมาล ี 19/1 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จังหวัด 
41 6 ตราด นางบุปผา  มิสโรจน ์   จังหวัด 
42 6 ชลบุร ี นายบุญมี   ศรีสุข 130 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จังหวัด 
43 7 กาฬสินธุ ์ นายประกาย  กุดแถลง 33 ม.2 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จังหวัด 
44 7 ขอนแก่น นางสาวรัตนา  สมพีวง 7 ม.3 ต.โสกนกเต็น อ.พล ชาติ 
45 7 มหาสารคาม นายดำรงค์  ชาคำเฮือง 6 ม.12 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จังหวัด 
46 7 ร้อยเอ็ด นางประภาพร  เศษบบุผา 33/2 ม.3 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จังหวัด 
47 8 นครพนม นางรัศมี  ประกิ่ง บ้านอูนยางคำ ต.นาหว้า อ.นาหว้า เขต 
48 8 หนองคาย นางบังออน  อวนสทิธิ ์ อ.สระใคร   จังหวัด 
49 8 อุดรธาน ี นางนุสรา  นามบุปผา 498 ม.3 ต.สามพร้าว อ.เมือง จังหวัด 
50 8 บึงกาฬ นางสังวาล  ดาดวง  - จังหวัด 
51 8 เลย นางมุจลิน  สุวรรณสิงห ์ 49 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จังหวัด 
52 8 หนองบัวลำภ ู นายภาณุวัฒน์  ขำศรีนวล 426 ม.3 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด 
53 8 สกลนคร นายวนิัส  เชิญชม 110 ม.9 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จังหวัด 
54 9 นครราชสีมา นางสาวสายดาว รักโคร่กลาง 83 ม.6 ต.ตาจั่น อ.คง  จังหวัด 
55 9 ชัยภูมิ นางสมจิตร  ประณามตรังค ์ 51 ม.5 ต.โนนสำราญ เขต 
56 9 บุรีรัมย์ นางระเบยีบ  ไชยโย 511/71 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง  จังหวัด 
57 9 สุรินทร ์ นางอรุณ  สชัชานนท ์ 25/1 ม.8 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จังหวัด 
58 10 มุกดาหาร นายพชิิตฒ์พงษ์  ใจสุข 124 หมู่ 8 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จังหวัด 
59 10 ยโสธร นางอาภรณ์  ศรีดำ 32 ม.16 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จังหวัด 
60 10 อำนาจเจริญ นางส่งศรี  สายสะอาด 34 ม.1 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จังหวัด 
61 10 อุบลราชธาน ี นางสาวบุษบา บุตรอ่อน 67/1 ม.2 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่  เขต 
62 10 ศรีษะเกษ นางสุกรรณ์ ศรีระษา 19 ม.5 ต.ศรีสะอาษ อ.ขุขันธ์ จังหวัด 
63 11 ชุมพร นายศุภมิตร  รุ่งเจริญ 145/3 ม.9 ต.เขาทะลุ อ.สว ี เขต 
64 11 ระนอง ไม่ส่ง - - 
65 11 สุราษฎร์ธาน ี นางเกษร  นุน่สังข ์ 11 ม.5 ต.ดอนสัก จังหวัด 
66 11 นครศรีธรรมราช นายสมาน แสงวิมาน 61 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง ภาค 
67 11 กระบี่ นางส้อส้า น้ำใส - จังหวัด 
68 11 พังงา นางยนิดี สร้อยทอง 89/4 ม.6 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จังหวัด 
69 11 ภูเก็ต ไม่ส่ง  - 
70 12 ตรัง นางหนนู้อย ช่วยมัน่คง 99 ม.8 ต.คลองปาง อ.รัษฏา จังหวัด 
71 12 พัทลุง นางอะมิดะ๊ นิยมเดชา 83 ม.5 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จังหวัด 
72 12 สตูล นางสมเจริญ เสียมไหม 62/1 ม.1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จังหวัด 
73 12 สงขลา นางสุธิดา ช่วยบุญญะ 114 ม.6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่   เขต 
74 12 ปัตตาน ี นางจิรวรรธ ชนะทอง 59/1 ม.1 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จังหวัด 
75 12 ยะลา นายคอยรูนนัคลีร์ ยูโซะ 173 ม.5 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จังหวัด 
76 12 นราธิวาส นางรมณีย์ เจ๊ะหลง อ.เมือง จังหวัด 
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ลำดับ เขต จังหวัด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ดีเด่นระดับ 

1 1 เชียงใหม่ นางศรีไพร  ปันมาเรือน 612 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  จังหวัด 
2 1 เชียงราย นางสุภาณี  ไชยชาย 58/1 ม.3 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ  จังหวัด 
3 1 น่าน นางศรีไพร   สุวงกฎ 18 ม.2 ต.ปัว อ.ปัว  จังหวัด 
4 1 พะเยา นายกฤตเมธ  พุทธสอน 38 ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้  เขต 
5 1 แพร ่ นางปราณี  คุณาคำ 191 ม.6 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข ่ จังหวัด 
6 1 แม่ฮ่องสอน นางอรพิน  อร่ามมงคล 1 ม.6 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย  จังหวัด 
7 1 ลำพูน นางจำปา  แสงศักดิ ์ 147 ม.12 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง  จังหวัด 
8 1 ลำปาง นางรัตนาพร  สอนเข่ือน 217 ม.7 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  จังหวัด 
9 2 พิษณุโลก นางนาตยา  จิตฤกษ ์ 37/2 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม่  เขต 

10 2 อุตรดิตถ์ นางอารีย์  ประเสริฐกุล ๘๒/๓  หมู่ที่ ๖ ต.วังแดง อ.ตรอน  จังหวัด 
11 2 สุโขทัย นางชนนิกานต์  จิ๋วพุ่ม 52/3 ม.2 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง  จังหวัด 
12 2 เพชรบูรณ์ นางสายทอง  มะโนน้อม 86 ม.2 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน   จังหวัด 
13 2 ตาก นางรัตนา  สงิใส 153 ม.3 ต.วังหมัน อ.สามเงา  จังหวัด 
14 3 นครสวรรค์ นางสาวพรนภัสสร มีมุข 192 ม.5 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี  จังหวัด 
15 3 กำแพงเพชร นางปิยนชุ  โกสุม 12 ม.2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ  จังหวัด 
16 3 พิจิตร นางบุญรอด พรมกา 112 ม.1 ต.บางลาย อ.บึงนาราง  เขต 
17 3 อุทัยธาน ี  - ไม่มีผูม้าคัดเลือก - - - 
18 3 ชัยนาท นางสาวสมพิศ พุ่มมาลา 88 ม.9 ต.กะบกเตีย้ อ.เนินขาม  จังหวัด 
19 4 นนทบุรี นางชุลี  ลายทุ้ย 182/18 ม.6 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี  จังหวัด 
20 4 ปทุมธาน ี นางสำเรือน วุ่นทอง 150/32 ม.2 ต.รังสติ อ.ธัญบุรี  จังหวัด 
21 4 นครนายก นางรัตนา  สงค์อินทร ์ 109/1ม.4ต.ศรีกะอางอ.บ้านนา  เขต 
22 4 สระบุร ี นายมนัส  อาจหาญ 41/3 ม.3 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ  จังหวัด 
23 4 สิงห์บุรี นางจิตรา ตาละอุปะละ 16ม.8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี  จังหวัด 
24 4 อ่างทอง นางทพิย์สุคนธ์ โชติช่วง 64/48 ม.3 ต.ศาลาแดง อ.เมือง  จังหวัด 
25 4 พระนครศรีอยุธยา นางลำพึง จันยะน้อย 100 ม.5 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง  จังหวัด 
26 4 ลพบุร ี นางบุปผา พลูพิพัฒน ์ 50/2 ม.1 ต.สี่ครอง อ.เมือง  จังหวัด 
27 5 สมุทรสงคราม นายเชิดศักดิ์ พฤกประมูล 67/26 ม.7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จังหวัด 
28 5 สมุทรสาคร นางสาวอำพร พิมมงละ 58/1 หมู่ 5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว  จังหวัด 
29 5 เพชรบุร ี นางวารุณี สงวนวรพงศ ์ 598/41 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ  จังหวัด 
30 5 ประจวบคีรีขันธ ์ นางวนิดา สายทอง 85 ม.6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จังหวัด 
31 5 ราชบุร ี นางกนกวรรณ ไชยมะโน 41/2 หมู่ 1 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม  จังหวัด 
32 5 สุพรรณบุร ี นางสาวทัศนีย์ คงธาร 117 ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง  ชาติ 
33 5 นครปฐม - - - 
34 5 กาญจนบุร ี นางพยอม ศรีจันทร์ 12ม.5 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง  จังหวัด 
35 6 ปราจีนบุร ี นางเกณิกา จิรพงษ์ภักด ี 43 หมู่ 10 ต.ไม้เคด็ อ.เมืองปราจีนบุรี  จังหวัด 
36 6 สระแก้ว นางกาญจนา  อมฤทธิ์ 315 ม.6 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์  จังหวัด 
37 6 สมุทรปราการ - - - 
38 6 ระยอง นางสมพร โสธนะ 23/1 ม.6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์  จังหวัด 
39 6 ฉะเชิงเทรา นางวารี  หมื่นเดช 27/2 ม.2 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว  เขต 
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40 6 จันทบุร ี นางพวงเพชร ศรีดาพนัธ ์ 18 ม.6 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัด 
41 6 ตราด - - - 
42 6 ชลบุร ี นางอุลัยวรรณ  ยิ้มวลิัย  26/24 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จังหวัด 
43 7 กาฬสินธุ ์ นางมะลิวรรณ ชูศรียิ่ง 94 ม.2 ต.ธญัญา อ.กมลาไสย  เขต 
44 7 ขอนแก่น นางจนัทร์สด เวียงจันทร์  7 ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง  จังหวัด 
45 7 มหาสารคาม นางจนัเพ็ญ สร้างนา 32 ม.6 ต.แวงดง อ.ยางสสีุราช  จังหวัด 
46 7 ร้อยเอ็ด นายคำพันธ์ สู่สุข 17 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสยั  จังหวัด 
47 8 นครพนม นางจิรนุช สงิหะ 92 ม.13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม  จังหวัด 
48 8 หนองคาย นางสาวเพ็ญ โพธิเกษ 49 ม.10 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่  จังหวัด 
49 8 อุดรธาน ี นางลำพอง อินทร์กง 127 ม.2 ต.สามพร้าว อ.เมือง  จังหวัด 
50 8 บึงกาฬ นางสาวนัดดา มีเงนิ          116/14 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จังหวัด 
51 8 เลย นางฐิติรัตน์ อาษารินทร ์ 58/1 หมู่ 1 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน  เขต 
52 8 หนองบัวลำภ ู นางสายทอง เครือล ี 31 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง  จังหวัด 
53 8 สกลนคร นางตรีรัตน์ เชี่ยวชาญ 134 หมู่ 4 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส  จังหวัด 
54 9 นครราชสีมา นางกมลชนก ผันกระโทก   37 หมู่ 11 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย  จังหวัด 
55 9 ชัยภูมิ นางมะลิวรรณ โชคเจริญ 23 หมู่ 7 ต.ทุ่งลยุลาย อ.คอนสาร  จังหวัด 
56 9 บุรีรัมย์ นายวชิัย สุรีรัมย ์ 13 ม.12 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่  จังหวัด 
57 9 สุรินทร ์ นางพนัธ์ อินทรชาต ิ 151 ม.10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท  เขต 
58 10 มุกดาหาร นางรัตนา แสงบุญ  97 ม.8 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล  จังหวัด 
59 10 ยโสธร นางเพียงใจ สายหยุด 135 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.เมือง  จังหวัด 
60 10 อำนาจเจริญ นายทวีศักดิ์ พรมพิมพ ์ 48 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา   จังหวัด 
61 10 อุบลราชธาน ี นางสาวไพรวัลย์ ละดาดก 21 หมู่ 7 ต.นคิมลำโดมน้อย อ.สิรนิธร  เขต 
62 10 ศรีษะเกษ นางยูร โพธิ์บอน ๓๑ ม.๓ ต.คซูอด อ.เมือง จังหวัด 
63 11 ชุมพร นางดวงวิมล ยอดสงิห์ 78 หมู่ที่ 3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ  เขต 
64 11 ระนอง นางสาวกาญดา ปานกลาง  78/5 ม.7 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ  จังหวัด 
65 11 สุราษฎร์ธาน ี นางชนสิรา จันทร 33/6 ม.1 ต.เขานิพันธ ์อ.เวียงสระ  จังหวัด 
66 11 นครศรีธรรมราช นางสาวสุภาวดี เกลา 82 ม.7 ต.นาแว อ.ฉวาง  จังหวัด 
67 11 กระบี่ ไม่ส่ง - - 
68 11 พังงา ไม่ส่ง - - 
69 11 ภูเก็ต ไม่ส่ง - - 
70 12 ตรัง นางสาวอรดี หะหวา 60/3 ม.6 ต.เกาะสิบง อ.กันตัง  จังหวัด 
71 12 พัทลุง นางโสภา จนัทร์ครบ 553 ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน  จังหวัด 
72 12 สตูล นางสุคนฑา ทองเอม 8/6 ม.9 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า  จังหวัด 
73 12 สงขลา นางดาราวรรณ ทองขจร 39/5 ม.8 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่  ภาค 
74 12 ปัตตาน ี นางรอซีต๊ะ เจ๊ะนิมะ 13 ม.3 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง  จังหวัด 
75 12 ยะลา นางหามีดะห์ ลูแม 42/3 ม.5 ต.บุดี อ.เมือง  จังหวัด 
76 12 นราธิวาส นางสาวแวยีซ๊ะ แวสตาปอ 94 ม.3 ต.กะลุวะเหนือ อ.เมือง  จังหวัด 
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