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บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้มุYงเนSนศึกษากระบวนการมีสYวนรYวมของประชาชนในการจัดการใหSบริการสาร
ธารณสุข ไดSนําเสนอความสัมพันธ?ที่เกิดขึ้นในปRจจุบันของ อสม.และหนYวยงานของทSองถิ่น ในการ
เคลื่อนที่ของขบวนการ อสม.วYาอยูYในพื้นที่แหYงความสัมพันธ?นี้อยYางไร กระบวนการเรียนรูSที่เกิดขึ้น
ของ อสม. จากหนYวยงานที่เกิดจากการจัดตั้งของหนYวยราชการสYวนกลาง ผYานการขับเคลื่อนของ
ราชการสYวนภูมิภาค และเคลื่อนยSายสูYอํานาจจากการกระจายอํานาจมาทํางานรYวมกันกับ อปท. ใน
พื้นที่ หนYวยงานที่เกิดจากการใชSอํานาจจากสYวนกลางมีการเรียนรูSและพัฒนาองค?กรในทSองถิ่นนั้นไดS
อยYางไร การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหSเห็นถึงการพัฒนาทางการของกลุYม อสม. ซึ่งสามารถเรียนรูSการอยูYกับ
อํานาจทางการเมืองแตYการเมืองไมYสามารถเขSามาแทรกแซง ตรงกันขSาม อสม. นั้นสามารถรวมพลัง
เป`นแรงผลักดันทางการเมืองใชSการเมืองผลักดันนโยบายในการใหSบริการตYางๆจนเกิดประโยชน?แกY
ชุมชนจนทําใหS อสม. กลายมาเป`นภาคประชาสังคมที่เขSมแข็ง การมีสYวนรYวมของ อสม.และหนYวยงาน
ตYางๆในทSองถิ่นและสYวนกลางทั้งระดับบนและแนวราบลSวนเป`นไปดSวยดีจากความเสียสละและอุทิศ
ตนของสมาชิ ก อสม. เพื่ อ การใหS บ ริ ก ารดS านตY างๆแกY ส าธารณะ เป` น สY ว นเติ ม เต็ ม การใหS บ ริ ก าร
สาธารณะของการปกครองสYวนทSองถิ่นและสYวนภูมิภาคเป`นอยYางดี
คําสําคัญ: องค?กรทSองถิ่น,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?
ของประชาชนไดSเนื่องจากขSอจํากัดหลายประการรวมทั้งที่สําคัญคือ ชุมชนทSองถิ่นแตYละพื้นที่มีความ
แตกตYางกันทั้งลักษณะของ ความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภาษา ศาสนา ทําใหSการสั่งการจาก
สYวนกลางนั้ นไมY ส ามารถตอบโจทย? ของทS องถิ่ นไดS อยY างมี ประสิ ท ธิภาพเทY าที่ ค วรในการใหS บ ริการ
สาธารณะ ตYอมาการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 2540 เป`นตSนมา ไดSสรSางความเปลี่ยนแปลง
อยYางมากมาย ในการใหSอํานาจทางการปกครองตYอสYวนทSองถิ่น ถึงแมSกระนั้นก็ตามองค?กรปกครอง
สY ว นทS อ งถิ่ น ที่ รั บ มอบอํ า นาจมายั ง ไมY ส ามารถบริ ห ารงานไดS อ ยY า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสมบู ร ณ? แ ละ
ครอบคลุมตรงตYอความตSองการของประชาชนไดS เนื่องจากปRจจัยหลายดSาน ทั้ง บุคลากร งบประมาณ
และประสิทธิภาพของผูSบริหาร ดังนั้นทSองถิ่นจึงตSองอาศัยกลไกของภาคประชาสังคมอื่นเขSามาชYวยใน
การบริหารงาน เชYน อสม. อพปร. เป`นตSน เพื่อสรSางบริการใหSแกYประชาชนไดSอยYางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งมีความจําเป`นอยYางยิ่งเนื่องจาก องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น ไมYสามารถดําเนินงานไดSทุก
เองทุกอยYางเนื่องจากขSอจํากัดเรื่องบุคลากรของทSองถิ่นเองที่มีในการใหSบริการสาธารณะ ทั้งความรูS
เฉพาะดSาน กําลังคน กําลังเงิน ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถชYวยใหSการบริการสาธารณะขององค?กรปกครอง
สYวนทSองถิ่นสามารถตอบโจทย?ความตSองการของประชาชนและยกระดับความเป`นอยูYสุขอนามัยใหS
เกิดขึ้นในชุมชนทSองถิ่นไดSตSองอาศัยภาคประชาสังคมเขSามาชYวย ในการศึกษาครั้งนี้ผูSศึกษาตSองการ
ศึกษาถึงบทบาทหนSาที่ของ อสม. ซึ่งเป`นหนYวยงานทางดSานสาธารณะสุขที่มีประวัติชYวยเหลือสังคมมา
อยYางยาวนาน กวYา 38 ป• จากการจัดตั้งของสY วนกลาง ถึงปR จจุบันมี การทํ างานรYวมกันกับองค?กร
ปกครองสYวนทSองถิ่นในการจัดการใหSบริการดSานพื้นฐานสาธารณสุขแกYชาวบSาน และมีการทํางาน
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รYวมกับทั้ งสYวนกลาง สYวนทSองถิ่น ทําใหSบทบาทหนSาที่ของ อสม. ในปRจจุบันที่เป`นองค?กรกึ่ง ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม ในตัวเองมีความนYาสนใจเป`นอยYางยิ่ง จนมาสูYการศึกษาในครั้งนี้ การ
ทํางานรYวมกันของสองหนYวยงานนี้ในการใหSบริการสาธารณดSานสุขภาพมีการสYงเสริมและชYวยเหลือซึ่ง
กันละกันอยYางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาถึ งความสั ม พั นธ?ระหวYางหนY วยงานทS องถิ่ นดS านสาธารณสุข ตํ าบลดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
2. เพื่อศึกษาการมีสYวนรYวมของประชาชนในบSานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการมีสYวนรYวม
การมีสYวนรYวมของประชาชนในการพัฒนาทSองถิ่นมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาทSองถิ่นจนถึง
การพัฒนาประเทศในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะปRจจุบันการที่ประชาชนเขSาไปมี
สYวนรYวมในการพัฒนาทSองถิ่น รัฐพยายามทําการสYงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรSางโอกาสใหSประชาชน
ไดSเขSามามีสYวนรYวมในกระบวนการพัฒนาทSองถิ่น ดําเนินงานเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องใด และเป[ดโอกาสใหS
ประชาชนและองค?กรที่ เกี่ยวขSองมี สYวนรYวมและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปRญหาสําคัญของ
ทSองถิ่น ใหSตรงตามความตSองการของประชาชนในทSองถิ่นนั้นๆ ดังนั้น การมีสYวนรYวมของประชาชนใน
การพัฒ นาทSองถิ่นจึงมีความสําคัญ ยิ่งตYอประชาชนในทSองถิ่นนั้นๆ เพื่อการพัฒ นาใหSตรงกับความ
ตSองการของประชาชนในทSองถิ่นนั้นเอง
หลักการสําคัญของการดําเนินงานการสาธารณสุขมูลฐาน 4 ขSอ
1. การมีสYวนรYวมของชุมชน (Community Participation) เพื่อใหSประชาชนมีสYวนรYวมใน
การดูแลดSานสุขภาพอนามัย เกิดมีความรูSสึกเป`นเจSาของโครงการตYาง ๆ ชุมชนตระหนักถึงปRญหาของ
ชุมชน และรYวมกันแกSไขปRญหาของตนเอง
2. การใชS เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม (Appropriate Technology) เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ใ ชS ง าน
สาธารณสุ ข มู ล ฐานจะตS อ งงYายๆ ไมY ซั บ ซS อ น เหมาะสมตามสภาพของทS อ งถิ่ น และศั ก ยภาพของ
ประชาชน กลYาวคือ
2.1 ถูกตSองตามหลักวิชาการในการแกSไขปRญหานั้น ๆ
2.2 ตSองเป`นที่ยอมรับของชุมชน
2.3 ตS อ งไมY เกิ น กํ าลั งทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะรั บ ไดS ทั้ งระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ
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3. การปรับบริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐรองรับ (Reoriented Basic Health Service)
ปรับปรุงระบบบริการของรัฐที่มีอยูYแลSวใหSสามารถเชื่อมตYอ สอดคลSองและรองรับงานสาธารณสุขมูล
ฐานในระดับชุมชนไดSเพื่อใหSเกิดระบบการสYงตYอผูSป›วยที่มีประสิทธิภาพ
4. การประสานความรYวมมือระหวYางหนYวยงานตYาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (Intersect Oral
Collaboration) เชY น หนY ว ยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ? กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย? และกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนหนYวยงานจากภาครัฐ
และเอกชน
หลังจากที่องค?การอนามัยโลก ไดSมีคําประกาศ Alma-Ata ซึ่งเป`นผลมาจากการประชุมระดับ
นานาชาติวYาดSวยการสาธารณสุขมูลฐาน เมื่อ พ.ศ.2521 ณ นครอัลมา-อตา สหภาพโซเวียต (ปRจจุบัน
คือ นครอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน) โดยกําหนดเปžาหมายสุขภาพดีถSวนหนSาภายในป• พ.ศ.2543
และใหS การสาธารณสุข มู ลฐานเป` น กลยุท ธ?ห ลั กในการพั ฒ นาสุข ภาพเพื่ อบรรลุ เปž าหมายดั งกลYาว
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค?การอนามัยโลก ลงนามยอมรับกฎบัตรเพื่อพัฒนาการทางสุขภาพ
ขององค?การอนามั ยโลก เมื่อ พ.ศ.2523 เพื่ อใชSเป` นแผนพั ฒ นาสุขภาพของประเทศ ซึ่งถือวYาเป` น
จุ ด เริ่ ม ตS น ของตํ านานการสาธารณสุ ข มู ล ฐานของประเทศไทย และคณะรัฐ มนตรี มี ม ติ ใหS บ รรจุ
สาระสําคัญของกฎบัตรเพื่อพัฒนาการทางสุขภาพไวSในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับ
ที่ 4( พ.ศ.2520 – พ.ศ.2524) อยูYภายใตSการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึง
ปRจจุบัน การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง กลวิธีทางสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นมาจากระบบบริการของรัฐ
ซึ่ ง มี อ ยูY ใ นระดั บ ตํ า บลและหมูY บS า น เป` น การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข แบบผสมผสาน ทั้ ง การ
รักษาพยาบาล การสYงเสริมสุขภาพ การปžองกันโรคและการฟ¤¥นฟูสภาพที่ดําเนินการโดยประชาชน
จะตSองมีสYวนรYวมในการวางแผนดําเนินงานและการประเมิลผลและไดSรับการสนับสนุนจากภาครัฐใน
ดSานวิชาการ ขS อมู ล ขYาวสาร วัสดุ อุป กรณ? การใหS การศึ กษาอบรม และระบบการสYงตY อโดยอาศั ย
ทรัพ ยากรที่ มี อ ยูYในทS อ งถิ่ น เป` น หลั ก ซึ่ งนั บ เป` น จุ ด เริ่ม ตS น ของการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ ใหS ป ระชาชน
แกSปRญหาไดSดSวยตนเอง และสามารถชYวยตนเองไดSดSวยการพัฒนาสาธารณสุขใหSผสมผสานกับการ
พัฒนาดSานอื่น ๆ เชYน การศึกษา การเกษตรฯลฯ กลYาวโดยสรุป การสาธารณสุขมูลฐาน เป`นแนวทาง
การพัฒ นาสุขภาพของชุมชนที่เป`นสากล โดยใหSชุมชนเขSามามีสYวนรYวมในการคิด วางแผน ดําเนิน
กิจกรรม เพื่อบรรเทาปRญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดSวยตัวชุมชนเอง และมีภาครัฐคอยใหSการชYวยเหลือ
สนับสนุน ผลักดันใหSเกิดผลสําเร็จ
การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยูYในความอํานวยการหรือในความควบคุมของ ฝ›าย
การปกครองที่จัดขึ้น เพื่อสนองความตSองการของประชาชน ฝ›ายปกครอง หมายถึง ฝ›ายบริหาร ที่
รวมถึงขSาราชการทุกสYวนกลาง ภูมิภาคและทSองถิ่น ที่มีหนSาที่จะตSองจัดทําบริการสาธารณะใหSแกY
ประชาชน โดยมีลักษณะดังนี้ 1. เป` นกิจกรรมที่อยูYในการควบคุมของรัฐ 2. มีวัตถุประสงค?ในการ
สนองความตSองการสYวนรวมของประชาชน 3. การจัดระเบียบและวิธีดําเนินบริการสาธารณะ ยYอม
แกSไขเปลี่ยนแปลงไดSเสมอ เพื่อใหSเหมาะสมแกYความจําเป`นแหYงกาลสมัย 4. ตSองจัดดําเนินการโดย
สม่ําเสมอ 5.เอกชนยYอมมีสิทธิที่จะไดSรับประโยชน?จากสาธารณะเทYาเทียมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การใหSบริการสาธารณะ (Public Service Delivery) โดยทั่วไปจะเกี่ยวขSองกับกิจกรรมหรือ
บริการที่ รัฐจัดทํ าขึ้น เพื่ อสนองความตS องการของประชาชนโดยสYวนรวม (นั นทวัฒ น? บรมานั นท? ,
25471; บรรจบ กาญจนดุล, 2546)
Verma ( อSางถึงใน ยุพดี ลิ้มมธุรสกุล, 2541) ไดSพิจารณาการใหSบริการสาธารณะ วYาเป`น
กระบวนการใหSบริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป`นพลวัต โดยระบบการใหSบริการที่ดีจะ เกิดขึ้นไดS
เมื่อหนYวยงานที่รับผิดชอบใชSทรัพยากรและผลิตการบริการไดSเป`นไปตามแผนงานและการ เขSาถึงการ
รับบริการจากความหมายดังกลYาวจะเป`นไดSวYาเป`นการพิจารณาโดยใชSแนวคิดเชิงระบบ (System
Approach) ที่มีการพิจารณาวYาองค?กรที่มีหนSาที่ใหSบริการใชS ปRจจัยนําเขSา (Input) เขSาสูYการ ผลิต
(Process) และออกมาเป` น ผลผลิ ต หรื อ การบริ ก าร (Outputs) โดยทั้ ง หมดจะตS อ งเป` น ไปตาม
แผนงานที่กําหนดไวS ดังนั้น การประเมินผลจะชYวยทําใหSทราบถึงผลผลิตหรือการบริการที่เกิดขึ้นวYา
ลักษณะเป`นเชYนไร ซึ่งจะเป`นขSอมูลปžอนกลับ (Feedback) เป`นปRจจัยนําเขSาตYอไป ดSวยเหตุนี้ระบบ
การใหSบริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป`นพลวัตและเปลี่ยนแปลงอยูYเสมอ
โดยสรุป การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่อยูYในความอํานวยการและควบคุมของ
ภาครัฐ หรือ องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น หรือ ภาคเอกชน และดําเนินกิจกรรมดSวยความเสมอภาค
เทYาเทียมกัน อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดSตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตYอความตSองการ
ของประชาขนในทSองถิ่นนั้นเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต!น

การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

ตัวแปรตาม

การให้ บริ การด้ านสาธารณสุขต่อประชาชนทีมีคณ
ุ ภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับ POCCC

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
ผูSวิจัยไดSใชSรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชSประชากรในตําบลดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จึงดําเนินการกําหนดขนาดของกลุYมตัวอยYางเป`นแบบเฉพาะเจาะจง
และมีสYวนรYวม โดยการสํารวจแบบมีสYวนรYวมเขSาไปสังเกตแลSวเลือกกลุYมตัวอยYางมาสัมภาษณ? นํา
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ขSอมูลมา วิเคราะห?ขSอมูลปRญหา อุปสรรคและขSอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสYวนรYวมของประชาชนใน
การจัดบริการดSานสาธารณสุขของบSานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ผลการวิจัย
ประชาชนในพื้นที่ดอนตาลมีกระบวนการมีสYวนรYวมในการใหSบริการสาธารณสุขซึ่งบทบาท
หนSาที่ ดังกลYาวนั้นไดSทํางานรYวมมือกับของ อสม.รYวมกันกับของเทศบาลนั้นจึงคYอยขSางที่ อสม.จะเขSา
ไปมีสวนรYวมและเป`นที่เขSาใจกันวYางานจะเดินไดSหรือมีความสมบูรณ?มีประสิทธิภาพไดSกวYาเดิมตSอง
ไดSรับความรYวมมือองค?กร อสม.ในพื้นที่หมูY 1ในการทํางาน ในการทํางานของ อสม. ไมYไดSคYาตอบแทน
หรือมีก็นSอยมาก ทําใหS อสม. เป`นกลุYมพลังทางสังคมที่สามารถขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้นไดS
จากสิ่งที่ไดSกลYาวมาแลSวนั้น กลุYม อสม. เมื่อมีพลังทางสังคมก็ยอมมีการเมืองเขSามาอยYางหลีกเหลี่ยง
ไมYไดSเชYนกัน ในการเลือกตั้งระดับทSองถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัดมีการเขSามาหากลุYม อสม. เพื่อใหSทาง
กลุYม อสม. นั้นสนับสนุน เนื่องจากการเป`นพลังทางสังคมที่มีแรงในการผลักดันนโยบายตYางๆจากทาง
เทศบาลสู งทํ าใหS ก ารเขS าไปกั บ กลุY ม ฝ› ายการเมื อ งไหนยอมทํ าใหS ฝ› ายนั้ น ไดS ป ระโยชน? แตY ท ากลุY ม
เนื่องจากเป`นนกลุYมกSอนเดี่ยวกันที่เหนี่ยวแนYนสามารถกําหนดคะแนนในการเลือกตั้งไดSทุกครั้ง นั้น
หมายถึง กลุYม อสม. ผูกโยงความสัมพันธ?กับกลุYมอํานาจทางการเมืองเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
การอาศัยอิงอํานาจเพื่อตYอรองเชิงอํานาจก็เป`นอีกรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ?ที่เกิดขึ้นใน
ทS อ งถิ่ น ผY านระบบอุ ป ถั ม ภ? ก ารชY ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น เหมื อ นพี่ นS อ งที่ อ าศั ย ในหมูY บS านเดี ย วกั น
เนื่องจากประวัติศาสตร?ชาติพันธ?ที่รYวมกันมาของคนดอนตาล ที่ชาวบSานเป`นชนเผYากะเลิงมีบรรพบุรุษ
รYวมกัน ความสัมพันธ?เชิงอุปถัมภ?นั้นจึงเกิดขึ้นเป`นเรื่องธรรมดาอํานาจแฝงที่เกิดขึ้นนับวYาไมYธรรมดา
กับการมีสYวนรYวมของ อสม. และเทศบาลความสัมพันธ?ที่ไมYสามารถแยกออกจากันไดSของทSองถิ่นและ
องค?กรภาคประชาชนที่เขSมแข็งของทSองถิ่น ทําใหSการทํางานของ เทศบาลอาศัยความสัมพันธ?ที่ผูกพัน
มาอยYางยาวนานในการในชุมชนผYานกระบวนการกดดันทางการเมืองผYานการเลือกตั้งในการเพิ่มพลัง
และแรงสนับสนุนของกิจกรรมที่ กลุYม อสม.ไดSดําเนินมาเพื่อชุมชนตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ป• เป`นที่
นYาสังเกตวYาในกลุYม อสม.นั้นไมYมีสมาชิกคนใดดํารงตําแหนYงทางการเมืองในเทศบาลแมSแตYคนเดียว มี
เพียง 1 คนที่ดํารงตําแหนYง ผูSชYวยผูSใหญYบSานเทYานั้น นับไดSวYากลุYม อสม. นั้นเป`นองค?การภาคประชา
สังคมของชุมชนที่เขSมแข็งมาอีกชุมชนหนึ่งในการใหSบริการสาธารณะถึงแมSมีการเมืองเขSามายุYงเกี่ยว
แตY ท างกลุY ม อสม. ไมY ไดSใชS อํานาจทางการเมื องโดยตรงและไมY มี สY วนในการใชS อํานาจบริห ารของ
ทSองถิ่น แตYเป`นการขับเคลื่อนผYานความสัมพันธ?เชิงอํานาจระบบอุปถัมภ?
อภิปรายผล
สY วนความสั ม พั น ธ?ที่ เกิ ดขึ้ น กั บ หนY วยงานอื่ น ๆ ที่ สํ าคั ญ คื อ กระทรวงสาธารณะสุ ข ผY าน
โรงพยาบาลอําเภอหรือสาธารณสุขจังหวัด ก็จะมีการทํางานรYวมกันซึ่งเป`นหนSาที่หลักอยูYแลSวเนื่องจาก
การกYอตั้งขึ้นนั้นเพื่อเป`นผูSชYวยของเจSาหนSาที่กระทรวงสาธารณสุขในการปžองกันโรคตYางๆและบริการ
สาธารณะสุขขั้นพื้นฐานใหSกับชาวบSาน เนื่องจาก อสม.ถูกจัดตั้งเพื่อชYวยงานกระทรวงสาธารณสุข
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ตั้งแตYเริ่มตSนของหนYวยงานแลSวหนSาที่หนักของ อสม.ก็ทําตามคําสั่งของกระทรวงที่ออกนโยบายตYางๆ
ขึ้ น มา ในการเป` น ฝ› ายปž อ งกั น ดS านสาธารณสุ ข แตY เนื่ อ งจากในปR จ จุ บั น การกระจายอํ านาจทํ าใหS
บทบาทที่ อสม. กระทํารYวมกันกับ กระทรวงสาธารณสุขเริ่มลดลงเรื่อยๆเนื่องจากงบประมาณตSองทํา
เรื่องเบิกจYายและของบจากองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น ทําใหSการทํางานนั้นรวมกันกับองค?กรปกครอง
สYวนทSองถิ่นในภาคปฏิบัติเพื่อชYวยเหลือชาวบSานในพื้นที่ ในทางเดียวกันการรYวมมือกันระหวYาง อสม.
และหนYวยงานสาธารณะสุขของจังหวัดซึ่งถือเป`นหนYวยงานหลักในการทํางานรYวมกันในการใหSบริการ
สาธารณะสุขในพื้นที่ รวมทั้งสYวนการรับการอบรบหรือรับความรูSทางเทคนิคในงานสาธารณสุขก็ทํา
รวมกับโรงพยาบาลประจําอําเภอเชYนโครงสรSางเดิมที่มีมาแตYดั้งเดิม การเป`นอาสาคัดแยกกรองผูSป›วย
ที่เขSามารับการบริการจากทางโรงพยาบาล เป`นตSน กลุYม อสม. ก็จะมีการจัดเวรหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
ในการเป`นผูSชYวยในการใหSบริการสาธารณะของโรงพยาบาลในชุมชน และบทบาทอื่นๆตามหนSาที่หรือ
สถานการณ?ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ข!อเสนอแนะ
1. ภาครัฐ ควรสY งเสริม การมี สY วนรYวมของภาคประชาชนตY อการใหS บ ริก ารดS านสาธารณะ
โดยเฉพาะภาคประชาชนที่รYวมกลุYมกันและเป`นภาคประชาสังคมใหSเกิดขึ้นในทุกพื้นที่
2. องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นควรมีบทบาทในการสYงเสริมใหSเป`นรูปธรรมมากขึ้น และควรมี
แผนการรองรับ
ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปRจจัยที่มีผลตYอกระบวนการการเกิดขึ้นของภาคประชาชน
2. อุปสรรคจากระบบราชการที่มีผลตYอการมีสYวนรYวมของประชาชน
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