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การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยสุขภาพชุมชนในจังหวัดอํานาจเจริญ
Performance Evaluation of Primary Health Care Unit in Amnatcharoen Province

นฤมล ทาวอนนท
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลอํานาจเจริญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000

วิภาวี เสาหิน ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และสัมมนา มูลสาร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 34190

บทคัดยอ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยสุขภาพชุมชน (ศสช.) ใน

จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใชแบบประเมินรับรองมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนของสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุม
ตัวอยางเปนศูนยสุขภาพชุมชนจํานวน 11 แหงที่ถูกสุมมาจาก 29 ศสช. ที่มีอยูในจังหวัดอํานาจเจริญ เก็บรวบรวมขอมูล
ในระหวาง เดือนมีนาคม 2547 ถึง เดือนพฤษภาคม 2547

ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานในมาตรฐานดานบริการในสวนของกิจกรรมในชุมชน 8 เกณฑ มีเฉพาะเกณฑ
ดานการมีสวนรวมดําเนินงานกับหนวยงานราชการ/องคกรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
และเกณฑดานความสามารถในการอธิบายการดูแลสุขภาพในครอบครัวและเพื่อนบานไดอยางถูกตองของอาสาสมัครดูแล
สุขภาพเทานั้นที่ทุกศสช. ดําเนินการได สําหรับการดําเนินงานในมาตรฐานดานบริการในสวนของกิจกรรมในศสช. พบวา
ทุกศสช. ดําเนินตามเกณฑได 10 เกณฑ จากทั้งหมด 12 เกณฑ โดยมีเกณฑที่ทุกศสช. ไมสามารถดําเนินการได คือ 
เกณฑความครอบคลุมการมีและทํากิจกรรมสรางสุขภาพ และเกณฑการมีและใชแฟมชุมชน การดําเนินงานในมาตรฐาน
ดานบริหารจํานวน 10 เกณฑ พบวามีเพียง 3 เกณฑเทานั้นที่ทุกศสช. ดําเนินการได คือ เกณฑความสามารถในการจัด
บุคลากรตอประชากรตามหลักเกณฑ การมีแผนพัฒนาบุคลากร และความสามารถในการบริหารจัดการใหทีมสุขภาพ
รับผิดชอบพื้นที่แบบบูรณาการ การดําเนินงานในมาตรฐานดานวิชาการไมพบเกณฑใดที่ศสช. ดําเนินการไดครบทุกแหง 
ทั้งนี้โดยภาพรวมแลวการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการเทานั้นที่ศสช. กลุมตัวอยางมีผลการประเมินผานตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาศสช. กลุมตัวอยางยังดําเนินงานไมผานมาตรฐานดานการบริการและดานวิชาการ 
ดังนั้นผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรตระหนักในเรื่องนี้และดําเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหศสช. มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ควรจะเปน 

ศัพทสําคัญ : การประเมินการดําเนินงาน  ศูนยสุขภาพชุมชน  

Abstract
The purpose of this cross-sectional survey was to evaluate the performances of primary health care units 

(PCU) by using the manual of primary health care unit standard evaluation and quality assurance criteria of the 
Bureau of Health Service System Development, the Ministry of Public Health. Eleven PCUs were randomly 
selected from 29 PCUs in Amnatcharoen province. Data was collected during the period of March to May 2004. 

The study found that all PCUs passed 2 of the 8 service criteria in the community - the cooperation with 
other organizations in health promotion and prevention criterion and the ability of health volunteers in explaining 
methods of taking care of health of family members and neighbors criterion., All PCUs passed 10 of the 12 
service criteria in PCU, those not passed being the criteria of the coverage of health promotion activities and 
using the community folders. All PCUs passed 3 of the 10 administrative criteria - the personnel staff per 



วารสารวิชาการ ม.อบ. ปที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 255218

population ratio, personnel development plan, and integrated health care in the responsible area by a health 
care team. None of the 3 academic criteria were satisfied by every PCU. Results of the study showed that 
regarding the 3 overall criteria of service, administrative, and academic, the sample passed the administrative 
one and did not pass the service and academic criteria. The provincial health care administrators and personnel 
in PCUs should be aware of this and introduce appropriate management to improve the performances of the 
PCUs.  

Keywords : Evaluation, Primary health care unit

1. บทนํา
ระบบบริการสุขภาพในปจจุบันใหความสําคัญกับการ

บริการระดับปฐมภูมิ (primary care services) เนนการ
สรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ ทําใหเกิดการพัฒนา
หนวยบริการระดับปฐมภูมิขึ้นอยางกวางขวาง ภายใตชื่อ
ใหมวา “ศูนยสุขภาพชุมชน” (Primary Care Unit, ศสช.) 
เพื่อเปนบริการดานแรกที่อยูใกลชิดกับประชาชนแลชุมชน
มากที่สุด มีหนาที่ใหบริการแบบผสมผสานทั้งดานการ
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค
และการ ฟนฟูสภาพ ไดอยางตอเนื่อง ตั้งแตการมีสุขภาพที่
ดีไมมีภาวะเสี่ยง และเมื่อเกิดภาวะเจ็บปวยแกบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ดวยแนวคิดแบบองครวม นอกจากนี้
ยังมีระบบการสงตอ และเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลอยาง
เหมาะสม  สามารถประสานงานกับองคกรชุมชนในทองถิ่น
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของประชาชนในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ลดจํานวนผูปวยที่จะไปโรงพยาบาล  
ตลอดจนลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลได (สํานัก
พัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ, 2545) ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนารูปแบบของศสช. กําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน
และปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานที่คาดวาจะกอใหเกิด
ประโยชนตอผูใชบริการและตอระบบเอง และมีการกําหนด
มาตรฐานตางๆ ในศสช. เพื่อนําไปใชเปนหลักประกัน
เบื้องตนที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดบริการที่มีคุณภาพ
สํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กระ 
ทรวงสาธารณสุข, 2545; สํานักพัฒนาเครือขายบริการ
สุขภาพ, 2545)

จากการดําเนินงานในศสช.ในประเทศไทยที่ได
ดําเนินงานมาเปนระยะเวลาหนึ่ง  พบวานโยบายที่เรงรัด
ทําใหเจาหนาที่ขาดความพรอมในหลายๆดาน เชนไม
ชัดเจนในบทบาทของตนเอง ขาดแผนปฏิบัติการในเชิงรุก
และศสช. ยังกระจุกตัวอยูในสถานที่ที่มีการใหบริการ
สาธารณสุขแนนหนาอยูแลว และกอใหเกิดผลกระทบตอ

การดําเนินงานในศสช.อยางมาก (ระวีวรรณ ศิริสมบูรณ, 
2545) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบวาผูรับบริการมีความ
คาดหวังในการบริการที่สูงกวาบริการที่ไดรับจริงจากศสช. 
(วิภาวี เสาหิน และคณะ, 2549) ดังนั้นเพื่อใหทราบถึง
สถานการณการดําเนินงานของศสช. ในจังหวัดอํานาจ 
เจริญ จึงควรมีการประเมินผลในการดําเนินงานในศสช. 
เพื่อที่จะทําใหทราบถึง ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน
และสามารถหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานใน
ศสช. ใหมีประสิทธิภาพเปนที่พึงพอใจของผูใหและ
ผูรับบริการตอไป  

2. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบ

ภาคตัดขวาง (cross-sectional survey) เพื่อประเมินการ
ดําเนินงานของศสช. ในระยะเวลาตั้งแตเดือน มีนาคม
2547 ถึง พฤษภาคม 2547

กลุมตัวอยางเปนศสช. จํานวน 11 แหง จากที่มีอยู
ทั้งหมด 29 แหง ของจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีเกณฑการ
เลือก คือ เปนศสช. ที่อยูนอกโรงพยาบาล ทั้งนี้สุมเลือก
จํานวนศสช. ในแตละอําเภอตามสัดสวน ดังนี้ อําเภอเมือง
จํานวน 3 แหง อําเภอหัวตะพาน จํานวน 2 แหง อําเภอลือ
อํานาจ จํานวน 1 แหง อําเภอปทุมราชวงศา จํานวน 2 
แหง อําเภอเสนางคนิคม จํานวน 2 แหง และอําเภอชานุ
มาน จํานวน 1 แหง

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบประเมินการ
ดําเนินงานศสช. ซึ่งนํามาจากแบบประเมินรับรองมาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชนของสํานักพัฒนาระบบเครือขาย 
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ
, 2546) แบงออกเปน 3 สวน คือ การประเมินผลดาน
บริการ การประเมินผลดานบริหารจัดการ และการประเมิน 
ผลดานวิชาการ เก็บรวบรวมขอมูลผูชวยวิจัยที่ เปน
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 3 
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ป และไดรับการอบมรมในเรื่องวัตถุประสงคของการวิจัย
และวิธีเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิง
พรรณานา

3. ผลการศึกษา
ศสช. ในจังหวัดอํานาจเจริญไดมีการจัดสรรบุคลากร

สาขาวิชาชีพตางๆ ในแตละศสช. โดยมีจํานวนบุคลากร
ตั้งแต 3 ถึง 5 คน ซึ่งดูแลประชากรในเขตรับผิดชอบตั้งแต 
3,646 ถึง 6,966 คน โดยคสช. นาผือ มีเจาหนาที่ จํานวน 

4 คน รับผิดชอบประชากรจํานวน 6,966 คน คิดเปน
อัตราสวน 1: 1,741.5 คน รองลงมา คือ คสช. หวยทม มี
เจาหนาที่ 3 คน รับผิดชอบประชากรจํานวน 4,991 คน คิด
เปนอัตราสวน 1: 1,663.66 คน และ คสช. เค็งใหญ มี
เจาหนาที่ 4 คน รับผิดชอบประชากร จํานวน 6,419 คน 
คิดเปนอัตราสวน 1: 1,604.75 คน สวน คสช. ที่มีอัตรา 
สวนเจาหนาที่ตอประชากรนอยที่สุด คือ คสช. ดงบัง 
อัตราสวน 1: 937 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรและจํานวนประชากรที่รับผิดชอบในศสช. ที่ศึกษา

จํานวน (คน)

ศูนยสุขภาพ
ชุมชน

เจาหนาที่
บริหาร

สาธารณสุข

พยาบาล
วิชาชีพ

นักวิชาการ
สาธารณสุข

เจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ชุมชน

เจาพนักงาน
ทันตสาธารณสุข รวม ประชากร

ศสช. นาผือ 1 2 0 1 0 4 6,966
ศสช. ปลาคาว 1 2 1 0 1 5 5,690
ศสช. โนนดู 1 1 0 2 0 4 4,153
ศสช. โคกเลาะ 1 1 1 0 0 3 4,633
ศสช. เค็งใหญ 1 1 0 1 1 4 6,419
ศสช. ไรสีสุก 1 1 0 2 1 5 5,560
ศสช. โคกกลาง 1 1 1 1 0 4 3,980
ศสช. โนนงาม 1 1 0 1 0 3 3,646
ศสช. นาผาง 1 1 0 2 0 4 4,694
ศสช. ดงบัง 1 1 0 2 0 4 3,748
ศสช. หวยทม 1 1 0 1 0 3 4,991

ผลการประเมินการดําเนินงานดานบริการ พบวากิจ 
กรรมในชุมชนที่ผานเกณฑประเมินทุกศสช. มี 2 เกณฑ คือ
การ มีสวนรวมดําเนินงานกับหนวยราชการ /องคกรที่
เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และความ สามารถในการอธิบายการดูแลสุขภาพใน
ครอบครัวและเพื่อนบานไดถูกตองของอาสาสมัครดูแล
สุขภาพ อีก 6 เกณฑมีบางศูนยสุขภาพชุมชนเทานั้นที่ผาน
เกณฑ ทั้งนี้เกณฑที่ผานการประเมินนอยที่สุดคือ การมีและ
ใชแฟมชุมชน โดยมีศสช. ที่ผานเกณฑการประเมินอยู
จํานวน 1 แหง (รอยละ 9.09) (ตารางที่ 2) สําหรับกิจกรรม
ในศสช. พบวาทุกศสช. ผานเกณฑการประเมิน 12 เกณฑ 
มีเพียง 2 เกณฑเทานั้นที่ไมผานเกณฑทุกศูนยฯ คือระบบ

การตรวจสอบการทําใหปราศจากเชื้อ และเกณฑการ
จัดบริการดานทันตกรรมและสงเสริมปองกันโรคทางดาน
ทันตกรรม (ตารางที่ 3) ในดานบริหารจัดการ พบวามีเพียง 
3 เกณฑเทานั้นที่ทุกศูนยสุขภาพผานเกณฑ คือเกณฑ
ความสามารถในการจัดบุคลากรตอประชากรตามหลัก 
เกณฑ  การมีแผนพัฒนาบุคลากร และความสามารถใน
การบริหารจัดการใหทีมสุขภาพรับผิดชอบพื้นที่แบบบูรณา
การ ทั้งนี้มี 7 เกณฑที่มีเพียงศสช. บางแหงเทานั้นที่ผาน
เกณฑ  โดยเกณฑที่มีศสช. ผานเกณฑประเมินนอยที่สุด
คือ เกณฑแผนงานและโครงการมีการติ ดตามและ
ประเมินผล (รอยละ 45.46) (ตารางที่ 4)
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ตารางที ่2 ผลการประเมินการดําเนินงานดานบริการในสวนของกิจกรรมในชุมชน

ผาน ไมผาน
เกณฑ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. กิจกรรมสาธารณสุขที่ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน/ทํา

กิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนตนเอง
2. กิจกรรมสุขภาพที่ใชทรัพยากรชุมชนเปนหลัก               
3. ความครอบคลุมการมีและทํากิจกรรมสรางสุขภาพ           
4. การมีสวนรวมดําเนินงานกับหนวยราชการ/องคกรที่เกี่ยวของกับ

การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
5. ความสามารถในการอธิบายการดูแลสุขภาพในครอบครัวและเพื่อน

บานไดถูกตองของอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
6. การดําเนินงานอาหารปลอดภัย                                    
7. ครอบคลุมการมีแฟมครอบครัว/การใชแฟมครอบครัว
8. มีและใชแฟมชุมชน
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ตารางที ่3 ผลการประเมินการดําเนินงานดานบริการในสวนของกิจกรรมในศูนยสุขภาพชุมชน 

ผาน ไมผานเกณฑ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ความสามารถในการจัดรูปแบบบริการกลุมเปาหมายไดทั้งทางกาย จิต
สังคม และครอบครัวมีสวนรวม

2. มีระบบขอมูลที่สามารถสืบคนขอมลูกลุมเสี่ยงกลุมผูปวยเพื่อการ
ติดตามและสงตอ

3. ความสามารถของทีมสุขภาพในการเชื่อมโยงขอมูลการเจ็บปวยของผู
มารับบริการไปสูการปองกันปญหาเสริมสรางสุขภาพในกลุมเสี่ยงได
ถูกตองตามแนวทาง กระบวนการ มาตรฐาน คูมือ

4. มีบริการสุขภาพที่ผสมผสานกบัการสงเสริมปองกันโรค และฟนฟู
สภาพและประชาชนมีสวนรวม

5. ความสามารถในการดูแลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินและประเมินการสงตอ
ไดอยางเหมาะสม

6. ระบบการตรวจสอบการทําใหปราศจากเชื้อและปองกันการติดเชื้อ
7. มีการจัดบริการดานทันตกรรมและสงเสริมปองกันโรคทางดาน ทันตก

รรม
8. ความสามารถในการตรวจทางหองปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาที่ครบ

ตามมาตรฐาน
9. มีการเก็บวัสดุสงตรวจ ในกรณีที่ไมสามารถตรวจชันสูตรได
10.ความสามารถในการบริหารเวชภัณฑ
11.รอยละของผูรับบริการไดรับยาที่ถูกตองและสามารถใชยาไดถูกตอง

เหมาะสม
12.ความสามารถในการจัดบริการการแพทยแผนไทย/การแพทย

ทางเลือก
13.ความครอบคลุมหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภตามมาตรฐานรอยละ

ของเด็ก 0-5 ป เจริญเติบโตตามมาตรฐานอายุ น้ําหนัก
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ตารางที ่4 ผลการประเมินการดําเนินงานดานบริหารจัดการ

ผาน ไมผาน
เกณฑ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. มีรูปแบบริการที่ตอเนื่องเปนทีมประจําของทีมสุขภาพ    
2. ความสามารถในการจัดบุคลากรตอประชากรตามหลกัเกณฑ
3. มีแผนพัฒนาบุคลากร       
4. ความสามารถของทีมสุขภาพในการอธิบายแนวทางการดําเนินงาน
ของศูนยสุขภาพชุมชน
5. ความสามารถในการบริหารจัดการใหทีมสุขภาพ รับผิดชอบพื้นที่
แบบบูรณาการ
6. มีแผน/กิจกรรมสรางสุขภาพแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ ์        
7. มีระบบการจัดคาตอบแทน                                                
8. มีระบบบริหารงานที่คํานึงถึงความคุมคา                          
9. มีระบบบริหารงานที่แสดงตนทุนที่ชัดเจน                         

10. แผนงานและโครงการมีการตดิตามและประเมินผล          
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ผลการประเมินการดําเนินงานดานวิชาการ พบวาทั้ง 3 
เกณฑมีเพียงบางศสช. บางแหงเทานั้นที่ผานเกณฑการ
ประเมิน ทั้งนี้เกณฑความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานหรือ
ผูรับบริการตอนวัต กรรมมีศสช. ผานเกณฑประเมินมาก
ที่สุด คือ 9 แหง (รอยละ 81.82) สวนเกณฑที่มีศสช. ผาน
เกณฑประเมินนอยที่สุด คือเกณฑผล/แผนการวิจัยในพื้นที่
(รอยละ 45.46) (ตารางที่ 5)

 สําหรับการประเมินผลดานการดําเนินงานในแตละ
ศสช. โดยรวมทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานบริการ 2) ดานบริหาร
จัดการ และ 3) ดานวิชาการ โดยมีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้คือ 1) ดานบริการตองผาน 70% 2) ดานบริหารจัดการ
ตองผาน 60% และ 3) ดานวิชาการตองผาน 60% พบวา

การดําเนินงานดานบริการพบวาโดยรวมศสช. มีคะแนน
เฉลี่ยไมผานเกณฑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียงรอยละ 67.19 
โดยมีเพียง 4 ศสช. ที่มีคะแนนดานนี้ผานเกณฑ คือศูนย
สุขภาพชุมชนดงบังศสช. ปลาคาว ศสช. โนนงาม และ
ศสช. นาผาง ในดานบริหารจัดการพบวาโดยรวมทุกศสช. 
มีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรอย
ละ 64.68 และมีเพียง ศสช. หวยทม เทานั้นที่ไมผาน
เกณฑนี้ ในดานวิชาการพบวาโดยรวมทุกศสช. มีคะแนน
เฉลี่ยไมผานเกณฑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียงรอยละ 53.93 
โดยมี 5 ศสช. ที่ผานเกณฑประเมิน คือ ศสช. ปลาคาว 
ศสช. โนนงาม ศสช. โนนดู ศสช. ดงบัง และศสช. นาผาง 
(ตารางที่ 6)

ตารางที ่5 ผลการประเมินผลดานวิชาการ

ผาน ไมผาน
เกณฑ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ความครอบคลุมการมีมาตรฐานกํากับใหบริการตางๆ ในศูนยสุขภาพ

ชุมชน
2. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานหรือผูรับบริการตอนวัตกรรม
3. ผล/แผนการวิจัยในพื้นที่
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินการดําเนินงานตามเกณฑ

ผลการประเมินการดําเนินงานตามเกณฑ
ดานบริการ ดานบริหารจัดการ ดานวิชาการศูนยสุขภาพชุมชน

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ
ศสช. นาผือ 391 52.90 120 60.00 30 50.00
ศสช. ปลาคาว 425 73.20 148 74.00 53 88.33
ศสช. โนนดู 352 60.60 122 61.00 43 71.60
ศสช. โคกเลาะ 391 67.40 143 71.50 25 41.60
ศสช. เค็งใหญ 358 61.72 132 66.00 30 50.00
ศสช. ดงบัง 427 73.62 132 66.00 40 66.66
ศสช. โนนงาม 411 70.80 145 72.50 50 83.33
ศสช. นาผาง 407 70.17 130 65.00 40 66.66
ศสช. หวยทม 357 61.55 106 53.00 15 25.00
ศสช. ไรสีสุก 386 66.55 125 62.50 10 16.66
ศสช. โคกกลาง 382 65.80 120 60.00 20 33.33

เฉลี่ย 389.7 67.19 129.6 64.68 32.3 53.93

4. อภิปรายผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรที่มีอยูของ

ศสช. จังหวัดอํานาจเจริญ พบวาศสช. มีบุคลากรโดยเฉลี่ย 
3.8 คน  คนตอศสช. ซึ่งเมื่อเทียบกับรายงานการวิจัยของ
นงลักษณ พะไกยะ และคณะ (2549) ที่พบวาความตองการ
กําลังคนของศสช. โดยเฉลี่ยจะประมาณ 4.1 คนตอ ศสช. 
ดังนั้นอาจกลาวไดวากําลังบุคลากรของศสช. ในจังหวัด
อํานาจเจริญยังนอยกวาที่ควรจะเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขซึ่งมีศสช. เพียง 2 แหงจาก 
11 แหงเทานั้นที่มีบุคลากรนี้ การขาดแคลนบุคลากรดาน
ทันตสาธารณสุขนี้อาจเปนสาเหตุที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง
(ปริญญา คงทวีเลิศ, สุณี วงศคงคาเทพ, 2551; สุณี วงศคง
คาเทพ และคณะ, 2548) ที่ทําใหพบวาผลการประเมิน
มาตรฐานในเกณฑการจัดบริการดานทันตกรรมและ
สงเสริมปองกันโรคทางดานทันตกรรมมีเพียง 6 ศสช. จาก
ทั้งหมด 11 แหง เทานั้นที่ผานเกณฑมาตรฐานนี้

ผลการประเมินมาตรฐานการทํางานดานบริการใน
สวนของงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในชุมชนพบวามี 2 
เกณฑที่มีจํานวนศสช. มากกวารอยละ 50 ที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานนี้ คือเกณฑความครอบคลุมการมีและทํากิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ (ผานเกณฑรอยละ 45.05) เกณฑนี้มี
ความสําคัญมากเพราะกิจกรรมการมีและทํากิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพเปนกิจกรรมหลักที่จะทําใหศสช. ทําหนาที่ใน
ดานการสรางนําซอมในอนาคต ในสวนของกิจกรรมสราง

สุขภาพ เชน การออกกําลังกายที่ประชาชนเขามามีสวน
รวม ไดมีการจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพขึ้นทุกหมูบานแมวา
ในทางปฏิบัติ จะไมสามารถทํากิจกรรมไดตอเนื่อง เนื่อง 
จากการติดภาระงานประจํา โดยเฉพาะในฤดูกาลทํานา แต
ก็มีสวนนอยที่สามารถทํากิจกรรมสรางสุขภาพไดตอเนื่อง
นอกจากนี้อาสาสมัครประจําหมูบานก็จะเขามามีบทบาท
มากในการใหความชวยเหลือเจาหนาที่ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน โดยเปนตัวเชื่อมระหวางเจาหนาที่กับ
ประชาชนและชุมชน นอกจากนี้ยังพบวาเกณฑมีและใช
แฟมชุมชนมีการดําเนินการนอยมากทั้งนี้มีเพียงรอยละ 
9.09 ของศสช. เทานั้นที่ผานเกณฑนี้ แมจะมีการสํารวจ
และจัดทําแฟมครอบครัวไดครบรอยละ 100 ทุกหมูบานแต
พบวาการลงบันทึกขอมูลในแฟมครอบครัว ยังไมครบถวน
โดยเจาหนาที่ใหเหตุผลวาไมมีเวลาและการนําเอาขอมูลใน
แฟมครอบครัว มาใชประโยชนในการดูแลสุขภาพชุมชน
หรือการปองกันปญหาทางดานสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการและครอบครัวยังไมครบถวน สอดคลองกับ
การศึกษาของ รัตนา ยอดอานนท (2546) ที่พบวา การ
สํารวจแฟมอนามัยครอบครั วมีการสํ ารวจเกือบจะ
ครอบคลุมและครบถวนตามจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ
แตรายละเอียดในการบันทึกยังไมครบถวน และการใช
ประโยชนยังไมมากเทาที่ควร ตองมีการพัฒนาระบบการ
บันทึก และความเขาใจของบุคลากร ในการใชแฟม
ครอบครัวใหมากขึ้น
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สําหรับการดําเนินงานบริการในศสช. พบวาทุกศสช.
ผานเกณฑการประเมิน 12 เกณฑ มีเพียง 2 เกณฑเทานั้น
ที่ทุกศสช. ไมผานเกณฑคือ ระบบการตรวจสอบการทําให
ปราศจากเชื้อ (ผานเกณฑรอยละ 9.09) และเกณฑการ
จัดบริการดานทันตกรรมและสงเสริมปองกันโรคทางดาน
ทันตกรรม (ผานเกณฑรอยละ 54.54) ทั้งนี้ในสวนของ
เกณฑระบบการตรวจสอบการทําใหปราศจากเชื้อที่มีศสช. 
ผานเกณฑนอยมากนั้นแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ยังไม
ตระหนักถึงการเฝาระวังการติดเชื้อเทาที่ควร และพบวา
ศูนยสุขภาพชุมชนสวนใหญขาดคูมือหรือแนวทางปฏิบัติ
สําหรับการทําใหปราศจากเชื้อ และขาดการเฝาระวังการ
ติดเชื้อ

ในดานบริหารจัดการ พบวามีเพียง 3 เกณฑเทานั้นที่
ทุกศูนยสุขภาพผานเกณฑ คือเกณฑความสามารถในการ
จัดบุคลากรตอประชากรตามหลักเกณฑ การมีแผนพัฒนา
บุคลากร และความสามารถในการบริหารจัดการใหทีม
สุขภาพรับผิดชอบพื้นที่แบบบูรณาการ ทั้งนี้มีเกณฑที่มี
ศสช. ผานเกณฑประเมินนอยที่สุด คือเกณฑแผนงานและ
โครงการมีการติดตามและประเมินผลซึ่งมี ศสช. ผาน
เกณฑเพียงรอยละ 45.45 สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ 
เจาหนาที่จํานวนมากยังไมเขาใจในระบบการวางแผนและ
การจัดทําโครงการติดตามประเมินผลที่ดีพอ ซึ่งจะตอง
อาศัยการฝกอบรมและใหความรูแกเจาหนาที่ในเรื่องเหลานี้
ใหมากขึ้น เพื่อที่จะใหเจาหนาที่ไดมีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินการดําเนินงานดานวิชาการ  พบวา
ทั้ง 3 เกณฑมีเพียงบางศสช. เทานั้นที่ผานเกณฑการ
ประเมิน ทั้งนี้เกณฑความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานหรือ
ผูรับบริการตอนวัตกรรมมีศสช. ผานเกณฑประเมินมาก
ที่สุดเปนจํานวน 9 แหง (รอยละ 81.81) สวนเกณฑที่มี
ศสช. ผานเกณฑประเมินนอยที่สุด คือ เกณฑผล/แผนการ
วิจัยในพื้นที่ (รอยละ 45.45) ทั้งนี้อาจเปนเพราะในแตละ
ศสช. ยังขาดแนวทาง กระบวนการ มาตรฐาน คูมือการ
ใหบริการหรือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทํา
ใหเกิดความหลากหลายในวิธีการดูแลรักษาผูปวย ซึ่งถา
หากเจาหนาที่มีการทบทวนเอกสารวิชาการ มีการประชุม
รวมกันเพื่อจัดทําแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
พรอมนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแลว ก็จะชวยลด
ความแตกตางในวิธีการดูแลรักษาผูปวยในศสช. เดียวกัน
ได เพื่อจะทําใหผูมารับบริการเกิดความมั่นใจวาไดรับ
บริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สวนใน

เรื่องการวิจัยในพื้นที่พบวามีเจาหนาที่จํานวนนอยที่สนใจ
จะทําวิจัยในพื้นที่ ซึ่งถาหากเจาหนาที่สนใจก็จะเกิดผลดีตอ
การพัฒนางาน เนื่องจากการวิจัยในพื้นที่เปนสิ่งสําคัญสิ่ง
หนึ่งที่จะทําใหศสช. มีการพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น เนื่องจากมี
การคนหาปญหา ขอเท็จจริง หรือปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
พื้นที่

สําหรับการดําเนินงานดานบริการพบวาโดยรวม
ศสช. มีคะแนนเฉลี่ยไมผานเกณฑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง
รอยละ 67.19 โดยมีเพียง 4 ศสช. ที่มีคะแนนดานนี้ผาน
เกณฑ ในดานบริหารจัดการพบวาโดยรวมทุกศสช. มี
คะแนนเฉลี่ยผานเกณฑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม รอยละ
64.68 และมีเพียง 1 ศสช. เทานั้นที่ไมผานเกณฑนี้ ในดาน
วิชาการพบวาโดยรวมทุกศสช. มีคะแนนเฉลี่ยไมผาน
เกณฑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียงรอยละ 53.93 โดยมี 5 
ศสช. ที่ผานเกณฑประเมิน ผลการประเมินโดยรวมนี้แสดง
ใหเห็นวาศูนยสุขภาพชุมชนในจังหวัดอํานาจเจริญสวน
ใหญยังมีการดําเนินงานนอยกวามาตรฐานที่ควรจะเปน ซึ่ง
ผูที่เกี่ยวของควรใหความสนใจในการหาแนวทางที่เหมาะ 
สมในการพัฒนางานดานการบริการในศสช. ทุกแหงที่ยังไม
ผานเกณฑ ทั้งนี้มีกรณีศึกษาของรัตนา ยอดอานนท 

(2546) ที่แสดงใหเห็นวาถามีการจัดการที่เหมาะสมเชนการ
เตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความเขาใจและเจตคติ
ที่ดีตอการเปนผูปฏิบัติงานในชุมชน  มีการปรับกลวิธีการ
ทํางานและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จะ
สามารถพัฒนาใหศสช. มีการดําเนินงานใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของสํานักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพได 

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายวิรัตน พุมจันทร ที่ใหขอแนะนําและ

ขอคิดเห็นในการดําเนินการวิจัย

เอกสารอางอิง
สํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข. 2545. บริการปฐมภูมิ  
บริการสุขภาพใกลบาน ใกลใจ. กรุงเทพฯ : 
สํานักงานพัฒนาเครือขายบริการสุข ภาพกระทรวง
สาธารณสุข.

สํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข. 2545. มาตรฐานและแนว
ทางการจัดบริการปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน



วารสารวิชาการ ม.อบ. ปที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 255224

โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข.

สํานักงานพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข. 2545. แนวทางกิจกรรมคุณภาพ
บริการปฐมภูม.ิ  พิมพครั้งที ่2. กรุงเทพฯ: 
สํานักงานพัฒนาเครือขายบริการสุข ภาพกระทรวง
สาธารณสุข.

ระวีวรรณ ศิริสมบูรณ, ถนอมวงษ วงษสถิตย, ศิริวรรณ 
พิทยารังสฤษฎ.  2545. “การประเมินผลการ
ดําเนินงานในศูนยสุขภาพชุมชนจังหวัดสระบุรี”. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 5 : 739-750.

วิภาวี เสาหิน, เมธินันธ ผิวขํา, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สัมมนา 
มูลสาร. 2549. “คุณภาพบริการตามความคาดหวัง
และการรับรูของ(รับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน  ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ”. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข 15: 814-820.

สํานักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ. 2546. คูมือ
ประเมินรับรองมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน. 
กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

นงลักษณ พะไกยะ, อัญชลี ไชยสัจ, อนุชิต สงสม. 2549. 
“ความตองการกําลังคนของศูนยสุขภาพชุมชนโดย
การวิเคราะหภาระงาน”. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข 15: 150-159.

สุณี วงศคงคาเทพ, วราภรณ จิระพงษา, ปยะดา ประเสริฐ
สม, ขนิษฐ รัตนรังสิมา. 2548. “การประเมินการ
จัดบริการสุขภาพชองปากตามชุดสิทธิประโยชนทัน
ตกรรมภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ป 2547”. วารสารวิชาการสาธารณสุข 14:840-
854.

ปริญญา คงทวีเลิศ, สุณี วงศคงคาเทพ. 2551. “การ
ประเมินการจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชอง
ปากในหนวยบริการปฐมภูมิ ป 2549”. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข 17:SI1-10.

รัตนา ยอดอานนท. 2546. “การพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน : 
กรณีศึกษาหนองสาหราย”.วารสารวิชาการ
สาธารณสุข 5: 689-701.


