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บทคัดย�อ 
 งานวิจัยช้ินน้ีมุYงเนSนศึกษากระบวนการมีสYวนรYวมของประชาชนในการจัดการใหSบริการสาร
ธารณสุข ไดSนําเสนอความสัมพันธ?ท่ีเกิดข้ึนในปRจจุบันของ อสม.และหนYวยงานของทSองถ่ิน ในการ
เคลื่อนท่ีของขบวนการ อสม.วYาอยูYในพ้ืนท่ีแหYงความสัมพันธ?น้ีอยYางไร กระบวนการเรียนรูSท่ีเกิดข้ึน
ของ อสม. จากหนYวยงานท่ีเกิดจากการจัดต้ังของหนYวยราชการสYวนกลาง ผYานการขับเคลื่อนของ
ราชการสYวนภูมิภาค และเคลื่อนยSายสูYอํานาจจากการกระจายอํานาจมาทํางานรYวมกันกับ อปท. ใน
พ้ืนท่ี หนYวยงานท่ีเกิดจากการใชSอํานาจจากสYวนกลางมีการเรียนรูSและพัฒนาองค?กรในทSองถ่ินน้ันไดS
อยYางไร การศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหSเห็นถึงการพัฒนาทางการของกลุYม อสม. ซึ่งสามารถเรียนรูSการอยูYกับ
อํานาจทางการเมืองแตYการเมืองไมYสามารถเขSามาแทรกแซง ตรงกันขSาม อสม. น้ันสามารถรวมพลัง
เป̀นแรงผลักดันทางการเมืองใชSการเมืองผลักดันนโยบายในการใหSบริการตYางๆจนเกิดประโยชน?แกY
ชุมชนจนทําใหS อสม. กลายมาเป̀นภาคประชาสังคมท่ีเขSมแข็ง การมีสYวนรYวมของ อสม.และหนYวยงาน
ตYางๆในทSองถ่ินและสYวนกลางท้ังระดับบนและแนวราบลSวนเป̀นไปดSวยดีจากความเสียสละและอุทิศ
ตนของสมาชิก อสม. เพ่ือการใหSบริการดSานตYางๆแกYสาธารณะ เป̀นสYวนเติมเต็มการใหSบริการ
สาธารณะของการปกครองสYวนทSองถ่ินและสYวนภูมิภาคเป̀นอยYางดี 
 
คําสําคัญ: องค?กรทSองถ่ิน,อาสาสมัคร,ภาคประชาสังคม 
 

Abstract 
 This research focuses on the process of public participation in the management 
of health services. Present the current relationship of Volunteers and local agencies 
In the movement of the movement How to do it in the area of this relationship. 
Learning process of the volunteers. From the departments resulting from the 
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establishment of a central government unit Through the driving of the provincial 
government And move to power from decentralization to work together with local 
authorities in the area How did the agencies that exercise power from centralize 
learn and develop local organizations. This study indicates the official development 
of the Volunteers, which can learn to live with political power, but politics can not 
interfere. On the contrary, the volunteers can combine political power as a driving 
force Policies for providing services to the benefit of the community that cause as 
much as Became a strong civil society The involvement of the volunteers And 
various local and central agencies, both upper and horizontal, all went well from the 
sacrifice and dedication of members of the Health Volunteers.To provide various 
services to the public It is a good complement to the public service of the local and 
regional government. 
 
Keyword: local organizations, Volunteers, Civil society 
 
บทนํา 
 จากในปRจจุบันพบวYาการทํางานของราชการสYวนภูมิภาคและสYวนกลางไมYสามารถตอบโจทย?
ของประชาชนไดSเน่ืองจากขSอจํากัดหลายประการรวมท้ังท่ีสําคัญคือ ชุมชนทSองถ่ินแตYละพ้ืนท่ีมีความ
แตกตYางกันท้ังลักษณะของ ความเช่ือ วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภาษา ศาสนา ทําใหSการสั่งการจาก
สYวนกลางน้ันไมYสามารถตอบโจทย?ของทSองถ่ินไดSอยYางมีประสิทธิภาพเทYาท่ีควรในการใหSบริการ
สาธารณะ ตYอมาการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 2540 เป̀นตSนมา ไดSสรSางความเปลี่ยนแปลง
อยYางมากมาย ในการใหSอํานาจทางการปกครองตYอสYวนทSองถ่ิน ถึงแมSกระน้ันก็ตามองค?กรปกครอง
สYวนทSองถ่ินท่ีรับมอบอํานาจมายังไมYสามารถบริหารงานไดSอยYางมีประสิทธิภาพสมบูรณ?และ
ครอบคลุมตรงตYอความตSองการของประชาชนไดS เน่ืองจากปRจจัยหลายดSาน ท้ัง บุคลากร งบประมาณ 
และประสิทธิภาพของผูSบริหาร ดังน้ันทSองถ่ินจึงตSองอาศัยกลไกของภาคประชาสังคมอ่ืนเขSามาชYวยใน
การบริหารงาน เชYน อสม. อพปร. เป̀นตSน เพ่ือสรSางบริการใหSแกYประชาชนไดSอยYางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ซึ่งมีความจําเป̀นอยYางย่ิงเน่ืองจาก องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน ไมYสามารถดําเนินงานไดSทุก
เองทุกอยYางเน่ืองจากขSอจํากัดเร่ืองบุคลากรของทSองถ่ินเองท่ีมีในการใหSบริการสาธารณะ ท้ังความรูS
เฉพาะดSาน กําลังคน กําลังเงิน ดังน้ันสิ่งท่ีจะสามารถชYวยใหSการบริการสาธารณะขององค?กรปกครอง
สYวนทSองถ่ินสามารถตอบโจทย?ความตSองการของประชาชนและยกระดับความเป̀นอยูYสุขอนามัยใหS
เกิดข้ึนในชุมชนทSองถ่ินไดSตSองอาศัยภาคประชาสังคมเขSามาชYวย ในการศึกษาคร้ังน้ีผูSศึกษาตSองการ
ศึกษาถึงบทบาทหนSาท่ีของ อสม. ซึ่งเป̀นหนYวยงานทางดSานสาธารณะสุขท่ีมีประวัติชYวยเหลือสังคมมา
อยYางยาวนาน กวYา 38 ป� จากการจัดต้ังของสYวนกลาง ถึงปRจจุบันมีการทํางานรYวมกันกับองค?กร
ปกครองสYวนทSองถ่ินในการจัดการใหSบริการดSานพ้ืนฐานสาธารณสุขแกYชาวบSาน และมีการทํางาน
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รYวมกับท้ังสYวนกลาง สYวนทSองถ่ิน ทําใหSบทบาทหนSาท่ีของ อสม. ในปRจจุบันท่ีเป̀นองค?กรก่ึง ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม ในตัวเองมีความนYาสนใจเป̀นอยYางย่ิง จนมาสูYการศึกษาในคร้ังน้ี การ
ทํางานรYวมกันของสองหนYวยงานน้ีในการใหSบริการสาธารณดSานสุขภาพมีการสYงเสริมและชYวยเหลือซึ่ง
กันละกันอยYางไร  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหวYางหนYวยงานทSองถ่ินดSานสาธารณสุข ตําบลดอนตาล 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

2. เพ่ือศึกษาการมีสYวนรYวมของประชาชนในบSานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการมีสYวนรYวม 
การมีสYวนรYวมของประชาชนในการพัฒนาทSองถ่ินมีความสําคัญย่ิงในการพัฒนาทSองถ่ินจนถึง

การพัฒนาประเทศในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะปRจจุบันการท่ีประชาชนเขSาไปมี
สYวนรYวมในการพัฒนาทSองถ่ิน รัฐพยายามทําการสYงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรSางโอกาสใหSประชาชน
ไดSเขSามามีสYวนรYวมในกระบวนการพัฒนาทSองถ่ิน ดําเนินงานเร่ืองหน่ึงเร่ืองเร่ืองใด และเป[ดโอกาสใหS
ประชาชนและองค?กรท่ีเก่ียวขSองมีสYวนรYวมและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปRญหาสําคัญของ
ทSองถ่ิน ใหSตรงตามความตSองการของประชาชนในทSองถ่ินน้ันๆ ดังน้ัน การมีสYวนรYวมของประชาชนใน
การพัฒนาทSองถ่ินจึงมีความสําคัญย่ิงตYอประชาชนในทSองถ่ินน้ันๆ เพ่ือการพัฒนาใหSตรงกับความ
ตSองการของประชาชนในทSองถ่ินน้ันเอง 

 หลักการสําคัญของการดําเนินงานการสาธารณสุขมูลฐาน 4 ขSอ 
 1. การมีสYวนรYวมของชุมชน (Community Participation) เพ่ือใหSประชาชนมีสYวนรYวมใน

การดูแลดSานสุขภาพอนามัย เกิดมีความรูSสึกเป̀นเจSาของโครงการตYาง ๆ ชุมชนตระหนักถึงปRญหาของ
ชุมชน และรYวมกันแกSไขปRญหาของตนเอง 

 2. การใชSเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology) เทคนิควิธีการท่ีใชSงาน
สาธารณสุขมูลฐานจะตSองงYายๆ ไมYซับซSอน เหมาะสมตามสภาพของทSองถ่ินและศักยภาพของ
ประชาชน กลYาวคือ 

2.1 ถูกตSองตามหลักวิชาการในการแกSไขปRญหาน้ัน ๆ 
2.2 ตSองเป̀นท่ียอมรับของชุมชน  
2.3 ตSองไมYเกินกําลังทางเศรษฐกิจท่ีจะรับไดS ท้ังระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน และ

ประเทศชาติ  
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3. การปรับบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานของรัฐรองรับ (Reoriented Basic Health Service) 
ปรับปรุงระบบบริการของรัฐท่ีมีอยูYแลSวใหSสามารถเช่ือมตYอ สอดคลSองและรองรับงานสาธารณสุขมูล
ฐานในระดับชุมชนไดSเพ่ือใหSเกิดระบบการสYงตYอผูSป�วยท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. การประสานความรYวมมือระหวYางหนYวยงานตYาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน (Intersect Oral 
Collaboration) เชYน  หนY วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ?  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย? และกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนหนYวยงานจากภาครัฐ
และเอกชน 

หลังจากท่ีองค?การอนามัยโลก ไดSมีคําประกาศ Alma-Ata ซึ่งเป̀นผลมาจากการประชุมระดับ
นานาชาติวYาดSวยการสาธารณสุขมูลฐาน เม่ือ พ.ศ.2521 ณ นครอัลมา-อตา สหภาพโซเวียต (ปRจจุบัน
คือ นครอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน) โดยกําหนดเป�าหมายสุขภาพดีถSวนหนSาภายในป� พ.ศ.2543
และใหSการสาธารณสุขมูลฐานเป̀นกลยุทธ?หลักในการพัฒนาสุขภาพเพ่ือบรรลุเป�าหมายดังกลYาว 
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค?การอนามัยโลก ลงนามยอมรับกฎบัตรเพ่ือพัฒนาการทางสุขภาพ
ขององค?การอนามัยโลก เม่ือ พ.ศ.2523 เพ่ือใชSเป̀นแผนพัฒนาสุขภาพของประเทศ ซึ่งถือวYาเป̀น
จุดเร่ิมตSนของตํานานการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย และคณะรัฐมนตรีมีมติใหSบรรจุ
สาระสําคัญของกฎบัตรเพ่ือพัฒนาการทางสุขภาพไวSในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับ
ท่ี 4( พ.ศ.2520 – พ.ศ.2524) อยูYภายใตSการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึง
ปRจจุบัน การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง กลวิธีทางสาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากระบบบริการของรัฐ 
ซึ่ งมีอยูY ในระดับตําบลและหมูYบS าน เป̀นการจัดบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังการ
รักษาพยาบาล การสYงเสริมสุขภาพ การป�องกันโรคและการฟ¤¥นฟูสภาพท่ีดําเนินการโดยประชาชน
จะตSองมีสYวนรYวมในการวางแผนดําเนินงานและการประเมิลผลและไดSรับการสนับสนุนจากภาครัฐใน
ดSานวิชาการ ขSอมูลขYาวสาร วัสดุอุปกรณ? การใหSการศึกษาอบรม และระบบการสYงตYอโดยอาศัย
ทรัพยากรท่ีมีอยูYในทSองถ่ินเป̀นหลัก ซึ่งนับเป̀นจุดเร่ิมตSนของการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหSประชาชน
แกSปRญหาไดSดSวยตนเอง และสามารถชYวยตนเองไดSดSวยการพัฒนาสาธารณสุขใหSผสมผสานกับการ
พัฒนาดSานอ่ืน ๆ เชYน การศึกษา การเกษตรฯลฯ กลYาวโดยสรุป การสาธารณสุขมูลฐาน เป̀นแนวทาง
การพัฒนาสุขภาพของชุมชนท่ีเป̀นสากล โดยใหSชุมชนเขSามามีสYวนรYวมในการคิด วางแผน ดําเนิน
กิจกรรม เพ่ือบรรเทาปRญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดSวยตัวชุมชนเอง และมีภาครัฐคอยใหSการชYวยเหลือ 
สนับสนุน ผลักดันใหSเกิดผลสําเร็จ 

การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยูYในความอํานวยการหรือในความควบคุมของ ฝ�าย
การปกครองท่ีจัดข้ึน เพ่ือสนองความตSองการของประชาชน ฝ�ายปกครอง หมายถึง ฝ�ายบริหาร ท่ี
รวมถึงขSาราชการทุกสYวนกลาง ภูมิภาคและทSองถ่ิน ท่ีมีหนSาท่ีจะตSองจัดทําบริการสาธารณะใหSแกY 
ประชาชน โดยมีลักษณะดังน้ี 1. เป̀นกิจกรรมท่ีอยูYในการควบคุมของรัฐ 2. มีวัตถุประสงค?ในการ
สนองความตSองการสYวนรวมของประชาชน 3. การจัดระเบียบและวิธีดําเนินบริการสาธารณะ ยYอม
แกSไขเปลี่ยนแปลงไดSเสมอ เพ่ือใหSเหมาะสมแกYความจําเป̀นแหYงกาลสมัย 4. ตSองจัดดําเนินการโดย
สมํ่าเสมอ 5.เอกชนยYอมมีสิทธิที่จะไดSรับประโยชน?จากสาธารณะเทYาเทียมกัน 
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  การใหSบริการสาธารณะ (Public Service Delivery) โดยท่ัวไปจะเก่ียวขSองกับกิจกรรมหรือ 
บริการท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความตSองการของประชาชนโดยสYวนรวม (นันทวัฒน? บรมานันท?, 
25471; บรรจบ กาญจนดุล, 2546) 

 Verma ( อSางถึงใน ยุพดี ลิ้มมธุรสกุล, 2541) ไดSพิจารณาการใหSบริการสาธารณะ วYาเป̀น
กระบวนการใหSบริการซึ่งมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเป̀นพลวัต โดยระบบการใหSบริการท่ีดีจะ เกิดข้ึนไดS
เม่ือหนYวยงานท่ีรับผิดชอบใชSทรัพยากรและผลิตการบริการไดSเป̀นไปตามแผนงานและการ เขSาถึงการ
รับบริการจากความหมายดังกลYาวจะเป̀นไดSวYาเป̀นการพิจารณาโดยใชSแนวคิดเชิงระบบ (System 
Approach) ท่ีมีการพิจารณาวYาองค?กรท่ีมีหนSาท่ีใหSบริการใชS ปRจจัยนําเขSา (Input) เขSาสูYการ ผลิต 
(Process) และออกมาเป̀นผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยท้ังหมดจะตSองเป̀นไปตาม 
แผนงานท่ีกําหนดไวS ดังน้ัน การประเมินผลจะชYวยทําใหSทราบถึงผลผลิตหรือการบริการท่ีเกิดข้ึนวYา 
ลักษณะเป̀นเชYนไร ซึ่งจะเป̀นขSอมูลป�อนกลับ (Feedback) เป̀นปRจจัยนําเขSาตYอไป ดSวยเหตุน้ีระบบ 
การใหSบริการสาธารณะจึงมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเป̀นพลวัตและเปลี่ยนแปลงอยูYเสมอ  
  โดยสรุป การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีอยูYในความอํานวยการและควบคุมของ
ภาครัฐ หรือ องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน หรือ ภาคเอกชน และดําเนินกิจกรรมดSวยความเสมอภาค
เทYาเทียมกัน อีกท้ังยังสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดSตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนองตYอความตSองการ
ของประชาขนในทSองถ่ินน้ันเอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรต!น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
แนวคิดเก่ียวกับ POCCC 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ผูSวิจัยไดSใชSรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชSประชากรในตําบลดอนตาล 

อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จึงดําเนินการกําหนดขนาดของกลุYมตัวอยYางเป̀นแบบเฉพาะเจาะจง
และมีสYวนรYวม โดยการสํารวจแบบมีสYวนรYวมเขSาไปสังเกตแลSวเลือกกลุYมตัวอยYางมาสัมภาษณ? นํา

 

 
การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

 

 

การให้บริการด้านสาธารณสขุต่อประชาชนที�มีคณุภาพ 
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ขSอมูลมา วิเคราะห?ขSอมูลปRญหา อุปสรรคและขSอเสนอแนะ เก่ียวกับการมีสYวนรYวมของประชาชนใน
การจัดบริการดSานสาธารณสุขของบSานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  

 
ผลการวิจัย  
 ประชาชนในพ้ืนท่ีดอนตาลมีกระบวนการมีสYวนรYวมในการใหSบริการสาธารณสุขซึ่งบทบาท
หนSาท่ี ดังกลYาวน้ันไดSทํางานรYวมมือกับของ อสม.รYวมกันกับของเทศบาลน้ันจึงคYอยขSางท่ี อสม.จะเขSา
ไปมีสวนรYวมและเป̀นท่ีเขSาใจกันวYางานจะเดินไดSหรือมีความสมบูรณ?มีประสิทธิภาพไดSกวYาเดิมตSอง
ไดSรับความรYวมมือองค?กร อสม.ในพ้ืนท่ีหมูY 1ในการทํางาน ในการทํางานของ อสม. ไมYไดSคYาตอบแทน
หรือมีก็นSอยมาก ทําใหS อสม. เป̀นกลุYมพลังทางสังคมท่ีสามารถขับเคลื่อนสังคมไปในทางท่ีดีข้ึนไดS 
จากสิ่งท่ีไดSกลYาวมาแลSวน้ัน กลุYม อสม. เม่ือมีพลังทางสังคมก็ยอมมีการเมืองเขSามาอยYางหลีกเหลี่ยง
ไมYไดSเชYนกัน ในการเลือกต้ังระดับทSองถ่ินไปจนถึงระดับจังหวัดมีการเขSามาหากลุYม อสม. เพ่ือใหSทาง
กลุYม อสม. น้ันสนับสนุน เน่ืองจากการเป̀นพลังทางสังคมท่ีมีแรงในการผลักดันนโยบายตYางๆจากทาง
เทศบาลสูงทําใหSการเขSาไปกับกลุYมฝ�ายการเมืองไหนยอมทําใหSฝ�ายน้ันไดSประโยชน? แตYทากลุYม
เน่ืองจากเป̀นนกลุYมกSอนเด่ียวกันท่ีเหน่ียวแนYนสามารถกําหนดคะแนนในการเลือกต้ังไดSทุกคร้ัง น้ัน
หมายถึง กลุYม อสม. ผูกโยงความสัมพันธ?กับกลุYมอํานาจทางการเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย 

การอาศัยอิงอํานาจเพ่ือตYอรองเชิงอํานาจก็เป̀นอีกรูปแบบหน่ึงของความสัมพันธ?ท่ีเกิดข้ึนใน
ทSองถ่ิน ผYานระบบอุปถัมภ?การชYวยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนพ่ีนSองท่ีอาศัยในหมูYบSานเดียวกัน 
เน่ืองจากประวัติศาสตร?ชาติพันธ?ท่ีรYวมกันมาของคนดอนตาล ท่ีชาวบSานเป̀นชนเผYากะเลิงมีบรรพบุรุษ
รYวมกัน ความสัมพันธ?เชิงอุปถัมภ?น้ันจึงเกิดข้ึนเป̀นเร่ืองธรรมดาอํานาจแฝงท่ีเกิดข้ึนนับวYาไมYธรรมดา
กับการมีสYวนรYวมของ อสม. และเทศบาลความสัมพันธ?ท่ีไมYสามารถแยกออกจากันไดSของทSองถ่ินและ
องค?กรภาคประชาชนท่ีเขSมแข็งของทSองถ่ิน ทําใหSการทํางานของ เทศบาลอาศัยความสัมพันธ?ที่ผูกพัน
มาอยYางยาวนานในการในชุมชนผYานกระบวนการกดดันทางการเมืองผYานการเลือกต้ังในการเพ่ิมพลัง
และแรงสนับสนุนของกิจกรรมท่ี กลุYม อสม.ไดSดําเนินมาเพ่ือชุมชนตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ป� เป̀นท่ี
นYาสังเกตวYาในกลุYม อสม.น้ันไมYมีสมาชิกคนใดดํารงตําแหนYงทางการเมืองในเทศบาลแมSแตYคนเดียว มี
เพียง 1 คนท่ีดํารงตําแหนYง ผูSชYวยผูSใหญYบSานเทYาน้ัน นับไดSวYากลุYม อสม. น้ันเป̀นองค?การภาคประชา
สังคมของชุมชนท่ีเขSมแข็งมาอีกชุมชนหน่ึงในการใหSบริการสาธารณะถึงแมSมีการเมืองเขSามายุYงเก่ียว
แตYทางกลุYม อสม. ไมYไดSใชSอํานาจทางการเมืองโดยตรงและไมYมีสYวนในการใชSอํานาจบริหารของ
ทSองถ่ิน แตYเป̀นการขับเคลื่อนผYานความสัมพันธ?เชิงอํานาจระบบอุปถัมภ? 

 
อภิปรายผล  

สYวนความสัมพันธ?ท่ีเกิดข้ึนกับหนYวยงานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ คือ กระทรวงสาธารณะสุข ผYาน
โรงพยาบาลอําเภอหรือสาธารณสุขจังหวัด ก็จะมีการทํางานรYวมกันซึ่งเป̀นหนSาท่ีหลักอยูYแลSวเน่ืองจาก
การกYอต้ังข้ึนน้ันเพ่ือเป̀นผูSชYวยของเจSาหนSาท่ีกระทรวงสาธารณสุขในการป�องกันโรคตYางๆและบริการ
สาธารณะสุขข้ันพ้ืนฐานใหSกับชาวบSาน เน่ืองจาก อสม.ถูกจัดต้ังเพ่ือชYวยงานกระทรวงสาธารณสุข
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ต้ังแตYเร่ิมตSนของหนYวยงานแลSวหนSาท่ีหนักของ อสม.ก็ทําตามคําสั่งของกระทรวงท่ีออกนโยบายตYางๆ
ข้ึนมา ในการเป̀นฝ�ายป�องกันดSานสาธารณสุข แตYเน่ืองจากในปRจจุบันการกระจายอํานาจทําใหS
บทบาทท่ี อสม. กระทํารYวมกันกับ กระทรวงสาธารณสุขเร่ิมลดลงเร่ือยๆเน่ืองจากงบประมาณตSองทํา
เร่ืองเบิกจYายและของบจากองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน ทําใหSการทํางานน้ันรวมกันกับองค?กรปกครอง
สYวนทSองถ่ินในภาคปฏิบัติเพ่ือชYวยเหลือชาวบSานในพ้ืนท่ี ในทางเดียวกันการรYวมมือกันระหวYาง อสม.
และหนYวยงานสาธารณะสุขของจังหวัดซึ่งถือเป̀นหนYวยงานหลักในการทํางานรYวมกันในการใหSบริการ
สาธารณะสุขในพ้ืนท่ี รวมท้ังสYวนการรับการอบรบหรือรับความรูSทางเทคนิคในงานสาธารณสุขก็ทํา
รวมกับโรงพยาบาลประจําอําเภอเชYนโครงสรSางเดิมท่ีมีมาแตYด้ังเดิม การเป̀นอาสาคัดแยกกรองผูSป�วย
ท่ีเขSามารับการบริการจากทางโรงพยาบาล เป̀นตSน กลุYม อสม. ก็จะมีการจัดเวรหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
ในการเป̀นผูSชYวยในการใหSบริการสาธารณะของโรงพยาบาลในชุมชน และบทบาทอ่ืนๆตามหนSาท่ีหรือ
สถานการณ?ที่เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 
ข!อเสนอแนะ 

1. ภาครัฐควรสYงเสริมการมีสYวนรYวมของภาคประชาชนตYอการใหSบริการดSานสาธารณะ 
โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีรYวมกลุYมกันและเป̀นภาคประชาสังคมใหSเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี    

2. องค?กรปกครองสYวนทSองถ่ินควรมีบทบาทในการสYงเสริมใหSเป̀นรูปธรรมมากข้ึน และควรมี
แผนการรองรับ 
 
ข!อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาปRจจัยท่ีมีผลตYอกระบวนการการเกิดข้ึนของภาคประชาชน 
2. อุปสรรคจากระบบราชการท่ีมีผลตYอการมีสYวนรYวมของประชาชน 
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