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ABSTRACT

      This research aimed to develop the operational health for health practitioners in sub-district                                 
administration organization in Nakhon Ratchasima. Samples were 154 health practitioners who were obtained
by cluster random sampling and 10 health practitioners were in the focused group discussion that were obtained
by purposive sampling. The research tools were rating scale questionnaires with 69 items of multiple choices
and focused group discussion. Data was analyzed by statistical method to find frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and concluded in from of descriptive statistics.
      The research results indicated that: 1) Health promotion- For providing regular activity of exercise in
communities, it was found that there was practiced in the lowest level (X = 2.94, S.D. = 1.07). The development
guideline was to study locals or communities’ way of life, culture, custom, and tradition of each area because
locals or communities were major factors for achieving all goals of health operation, 2) Disease prevention- For
land administration for garbage disposal, it was found that there was practiced in the lowest level (X = 2.66,
S.D. = 1.26). The development guideline was to let the top administrators place their interests on the garbage
disposal in accordance with epidemiological standards that would spend higher budget. They should also
focus on making public relation via multichannel information, especially seasonal diseases or those caused by
managing local garbage and suggest how to dispose infectious wastes for diabetic patients who made                 
self- injection in the area or should provide knowledge on health in case of many patients in their area,                       
3) Rehabilitation- For operations on rehabilitation with sufficient budget, it was found that there was practiced
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in the lowest level (X = 3.04, S.D. = 0.88). The development guideline was to have some powerful persons for
supporting budget on operations of rehabilitation; the administrators of sub-administrators of sub-district             
administrative organizations, practitioners from various aspects and community leaders; in form of donation to
with the priority on the handicapped, elderly and social disadvantaged local members.
Keywords : Development and Implementation, Health Implementation, health practitioners,  Sub-district
  Administration Organization

						

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
จ�ำนวน 154 คน ได้มาโดย การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม และกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 10 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา และแนวทางการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตกิ ารแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา
      ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายในชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอในระดับ
ต�่ำสุด (X = 2.94, S.D. = 1.07) แนวทางการพัฒนาคือ ก่อนมีการจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายในชุมชน ควรมีการศึกษา
ท้องถิน่ หรือชุมชนถึงวิถชี วี ติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพืน้ ที่ เพราะท้องถิน่ หรือชุมชนเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย   2) ด้านการป้องกันโรค มีการด�ำเนินงานการบริหารจัดการที่ดินในการ
ก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานที่ก�ำหนดในระดับต�่ำสุด (X = 2.66, S.D. = 1.26) มีแนวทางการพัฒนาคือ
ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส�ำคัญกับปัญหาการก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ก�ำจัดให้ได้ตามมาตรฐานของระบาด
วิทยา ควรให้ความส�ำคัญกับการ ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสาร แบบหลายช่องทางในการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคที่
เกิดตามฤดูกาลและมีสาเหตุสำ� คัญทีม่ าจากขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ในท้องถิน่ และควรให้ความส�ำคัญในการแนะน�ำการ
จัดการขยะติดเชื้อกับผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดยาเองในพื้นที่ หรือจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ป่วยในกรณีที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยใน              
ท้องถิ่นปริมาณมาก 3) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการด�ำเนินโครงการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีงบประมาณที่เพียง
พอในระดับต�่ำสุด (X = 3.04, S.D. = 0.88) แนวทางการพัฒนาคือ ควรมีบุคคลส�ำคัญในพื้นที่สนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ
รวมถึงผู้น�ำชุมชน ในรูปแบบการรับบริจาค เน้นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนและไม่มีผู้ดูแลก่อนอันดับแรก
ค�ำส�ำคัญ : พัฒนาการด�ำเนินงาน งานด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�ำบล

บทน�ำ

การด� ำ เนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพในปั จ จุ บั น ให้ ค วาม
ส�ำคัญกับปัจจัยที่กว้างกว่าเดิม และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน (อ�ำพล
จินดาวัฒนา. 2552 : 5) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็น
หน่วยงานที่ส�ำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกลไกการดูแลความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต�ำบล และกระทรวง

สาธารณสุข เพือ่ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปญ
ั หาของ
ประชาชนในท้องถิน่ ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ตามความจ�ำเป็นเร่ง
ด่วนในพืน้ ทีแ่ ต่ละท้องถิน่ (วิภา  รจุ จิ นากุล และคณะ. 2555)
โดยหน้าที่ด้านสุขภาพหน้าที่ด้านสุขภาพ ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัติ 5 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. 2537 จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
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พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพที่ก�ำหนดไว้ใน       
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และพระราช
บั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 และยั ง มี ค วาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก ซึง่ ก�ำหนด
ไว้ 4 ด้าน ครอบคลุมถึงการจัดบริการส�ำคัญ ประกอบด้วย
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ถือได้วา่ เป็นบุคลากรทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการผลักดันการด�ำเนินงานด้านสุขภาพจากการ
พัฒนาโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต�ำบล บุคลากร
และสัดส่วนรายได้ทไี่ ด้รบั การจัดสรรจากรัฐบาล รวมถึงการ
ฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมให้กับทุกภารกิจที่ต้องรับ
ผิดชอบ และภาระงานที่มากขึ้น (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 2556)
      ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการด�ำเนิน
งานของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค และการฟื ้ น ฟู

สมรรถภาพ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด�ำเนิน
งานด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลเพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลสามารถด�ำเนินงาน เพือ่ ให้เกิดความเข้าถึง เข้าใจและ
เอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อันจะส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางให้
หน่วยงานอืน่ น�ำแนวทางไปใช้ในการด�ำเนินการด้านสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ของเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ เปรียบเทียบการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บล ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยจ� ำ แนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และระดับการ
ศึกษา
      3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

    ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
1.1 มีประสบการณ์ต�่ำกว่า 5 ปี
1.2 มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษา
2.1 ต�่ำกว่าปริญญาตรี
2.2 ปริญญาตรีขึ้นไป

การด�ำเนินงานด้านสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
1. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
2. ด้านการป้องกันโรค
3. ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย

1. เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพต่างกัน มีการด�ำเนินงานด้านสุขภาพแตกต่างกัน
      2. เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการด�ำเนิน
งานด้านสุขภาพแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
      1. ตอนที่ 1 ศึกษาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ
       
1.1 ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัด
นครราชสีมา จ�ำนวน 250 คน
       
1.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัด
นครราชสีมา จ�ำนวน 154 คน ผู้วิจัยท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
       
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ มีลักษณะค�ำตอบเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 64 ข้อ มีค่า
สัมประสิทธ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ .975
       
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตกิ ารแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา
2. ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพ
       
2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใ่ นการจัดสนทนากลุม่ (Focus
group) จ�ำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่
ด�ำเนินงานด้านสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล ที่มีผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี 2556 ด้านที่ 4 การ
บริ ก ารสาธารณะ โดยมี ค ะแนนผลการประเมิ น สู ง สุ ด
(ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดนครราชสีมา.
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2556) และมีผลการประเมินในระดับ A+ ในการประเมินการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปี 2556 (ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา.  2557) จ�ำนวน 3 ต�ำบล
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลแต่ละต�ำบลประกอบด้วย1) นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล   2) ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล 3) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล          
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่ด�ำเนินงานร่วมกับองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลและหั ว หน้ า กลุ ่ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 1 คน
       
2.2 ประเด็นทีใ่ ช้ในการสนทนากลุม่ เพือ่ ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพของเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา ได้จากผลการศึกษาในตอน
ที่ 1 ศึกษาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด           
3 ล�ำดับสุดท้ายของแต่ละด้าน
       
2.3 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การสนทนากลุ ่ ม              
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ
      1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบ
ว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.80) มีอายุ 36-40 ปี
(ร้อยละ 31.80) ขนาดขององค์การบริหารส่วนต�ำบลมี      
ขนาดกลาง (ร้อยละ 92.20) ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
ด้านสุขภาพมีประสบการณ์ต�่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ  63.60) มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีขนึ้ ไป (ร้อยละ 57.10) โดยสาขา
วิชาส่วนใหญ่ คือ บริหารธุรกิจ (ร้อยละ 37.00)
      2. การด� ำ เนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (X= 3.31) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
       
2.1 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.37) เมื่อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรกคือ ข้อที่ 3 เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนิน
โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
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ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (X= 3.92) รองลงมาคือ ข้อ
ที่ 13 เจ้าหน้าที่ด�ำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพร่วม
กับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ในการส�ำรวจปัญหา
สุขภาพของชุมชน (X= 3.82) และข้อที่ 15 เจ้าหน้าที่เปิด
โอกาสให้ชาวบ้าน ประชาชนในชุมชน เสนอความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ                    
(X= 3.73) ตามล�ำดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด 3 ล�ำดับสุดท้าย คือ ข้อที่
6 เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายในชุมชนอย่าง
สม�่ำเสมอ (X= 2.94) ข้อที่ 12 เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์เพียงพอ
ในการด�ำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (X= 2.83) และ
ข้อที่ 10 เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนเพียงพอในการด�ำเนินงานด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ (X= 2.56)
       
2.2 ด้านการป้องกันโรคโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (X= 3.27) เมือ่ เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรกคือ ข้อที่ 34 เจ้าหน้าทีม่ โี ครงการและ
กิจกรรมด้านการป้องกันโรคที่สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (X= 3.86) รองลงมาคือ ข้อที่ 41
เจ้าหน้าทีม่ กี ารสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (X= 3.71) และข้อที่ 39 เจ้า
หน้าทีม่ กี ารถ่ายทอดความรูด้ า้ นโรคติดต่อให้แก่ อสม. และ
ประชาชนทั่วไป (X= 3.60) ตามล�ำดับ
        ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด 3 ล�ำดับสุดท้าย คือ ข้อที่
26 เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการบริหารจัดการทีด่ นิ ในการก�ำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานที่ก�ำหนด (X= 2.66)  
ข้อที่ 27 เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์การประสานข้อมูล
การน�ำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ใหม่  (X= 2.30)
และข้ อ ที่ 28 เจ้ า หน้ า ที่ ด� ำ เนิ น การควบคุ ม สุ ส านและ
ฌาปนสถานให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ และไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน (X= 2.36)
       
2.3 ด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง (X= 3.30) เมื่อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรกคือ ข้อที่ 59 เจ้าหน้าที่มีความ
เข้าใจงานสวัสดิการแก่ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
(X=3.88) รองลงมาคื อ ข้ อ ที่ 61 เจ้ า หน้ า ที่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผพู้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ย

โอกาสหลายช่องทาง (X= 3.75) และข้อที่ 60 เจ้าหน้าที่มี
การด�ำเนินงานให้มเี ครือข่ายชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ
ผู ้ พิ ก าร ผู ้ สู ง อายุ และผู ้ ด ้ อ ยโอกาสอย่ า งสม�่ ำ เสมอ                     
(X= 3.65) ตามล�ำดับ
        ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด 3 ล�ำดับสุดท้าย คือ ข้อที่
52 เจ้าหน้าที่มีกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการส่งเสริม
อาชีพส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (X= 2.94)
ข้อที่ 55 เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนเพียงพอในการด�ำเนินงานด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพ (X= 2.98) และข้อที่ 56 เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินโครงการโดยมีงบประมาณในการด�ำเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ (X= 3.04)
      3. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บล ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยจ� ำ แนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พบว่า ผลการ
ด�ำเนินงานทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ดังนี้
       
3.1 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายข้อ ไม่แตกต่างกัน        
ทุกข้อ
       
3.2 ด้านการป้องกันโรคโดยภาพรวม ไม่แตก
ต่างกัน และเมื่อพิจารณารายข้อ ไม่แตกต่างกันทุกข้อ
       
3.3 ด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 2 ข้อคือ ข้อ
ที่ 49 เจ้าหน้าที่จัดรถบริการรับ-ส่ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้
ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
และข้อที่ 57 เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการด�ำเนิน
งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
4. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา โดยจ�ำแนกตามระดับ
การศึกษาพบว่า ผลการด�ำเนินงานทัง้ โดยภาพรวม และราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้
       
4.1 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 1 ข้อคือ           
ข้อที่ 14 เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ อสม. ในการจัดท�ำแผนชุมชน
ทุกขั้นตอน
4.2 ด้านการป้องกันโรค ภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 2 ข้อคือ ข้อที่ 32 เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามบทบาทหน้าทีข่ องตนในการด�ำเนินงาน
ด้านการป้องกันโรค และข้อที่ 34 เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนเพียง
พอในการด�ำเนินงานด้านการป้องกันโรค
       
4.3 ด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพภาพรวม ไม่แตก
ต่างกัน เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 58
เจ้าหน้าที่มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการด�ำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพ
1. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เรียงตามค่าเฉลีย่ ต�ำ่
สุด 3 ล�ำดับสุดท้าย โดยมีรายละเอียดรายข้อ ดังนี้
ข้อที่ 6 เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
ในชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน ก่อนมีการ
จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายในชุมชน ควรมีการศึกษาท้อง
ถิน่ หรือชุมชนถึงวิถชี วี ติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของแต่ละพื้นที่ เพราะท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย
       
ข้อที่ 12 เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์เพียงพอในการ
ด�ำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานควรมีการ
ส� ำ รวจท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนที่ มี ส ถานที่ เ หมาะกั บ การจั ด
กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดสรรพืน้ ทีแ่ ละ
กลุ่มประชาชนที่ต้องการการออกก�ำลังกายออกเป็นส่วน
เพื่อให้ง่ายต่อการสนับสนุนอุปกรณ์การออกก�ำลังกายใน
ชุมชน และควรมีการเก็บข้อมูลในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
การขอค�ำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
เกีย่ วกับอุปกรณ์กฬี า ผูน้ ำ� การออกก�ำลังกาย เพือ่ เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน
โอกาสต่อไป
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ข้อที่ 10 เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนเพียงพอในการ
ด�ำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานควรมีการจัด
อบรม หรือกิจกรรมให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ
สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ โดย
ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก และสร้ า งจิ ต อาสาในการท� ำ งานแบบ
บูรณาการ ร่วมมือกันในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพลักษณะ
สหสาขาวิชา และการท�ำงานแบบกลุ่มเครือข่าย
      2. ด้านการป้องกันควบคุมโรค เรียงตามค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด 3 ล�ำดับสุดท้าย โดยมีรายละเอียดรายข้อ ดังนี้
       
ข้อที่ 26 เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการบริหารจัดการทีด่ นิ
ในการก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานที่
ก�ำหนด
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน ผู้บริหาร
ระดับสูงควรให้ความส�ำคัญกับปัญหาการก�ำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล เพราะการก�ำจัดให้ได้ตามมาตรฐานของ
ระบาดวิทยานั้นใช้งบประมาณสูงและควรให้ความส�ำคัญ
กับการ ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสาร แบบหลายช่องทาง
โดยเฉพาะโรคที่เกิดตามฤดูกาลและมีสาเหตุส�ำคัญที่มา
จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังควร
ให้ความส�ำคัญและแนะน�ำการจัดการขยะติดเชือ้ กับผูป้ ว่ ย
เบาหวานที่ฉีดยาเองในพื้นที่ หรือจัดอบรมให้ความรู้กับผู้
ป่วยในกรณีที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยในท้องถิ่นปริมาณมาก
ข้อที่ 27 เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์การ
ประสานข้อมูลการน�ำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้
ใหม่
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน เจ้าหน้าที่
ควรให้ความส�ำคัญในการประสานงาน และการด�ำเนินงาน
ในลักษณะบูรณาการ เพราะประชาชนในชุมชนจะทราบถึง
อั น ตรายจากควั น กลิ่ น และโรคที่ เ กิ ด จากสุ ส านและ
ฌาปนสถานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
       
ข้อที่ 28 เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการควบคุมสุสานและ
ฌาปนสถานให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ และไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน ในพืน้ ทีค่ วร
มีผู้ประกอบการร้านค้ารีไซเคิล เพราะจะเป็นบุคคลส�ำคัญ
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ในการสนับสนุนในด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ และ
ควรมีการรณรงค์ การจัดกิจกรรม และการปลูกจิตส�ำนึกใน
การทิ้งขยะให้เป็นที่ และการคัดแยกขยะในท้องถิ่น
3. ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ เรียงตามค่าเฉลี่ยต�่ำ
สุด 3 ล�ำดับสุดท้าย โดยมีรายละเอียดรายข้อ ดังนี้
       
ข้ อ ที่ 52 เจ้ า หน้ า ที่ มี กิ จ กรรมการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพในการส่งเสริมอาชีพส�ำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน ควรมีบคุ คล
ส�ำคัญในพืน้ ทีส่ นับสนุนด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ รวมถึงผู้น�ำ
ชุมชน ในรูปแบบของการรับบริจาคเน้นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ด้อยโอกาสที่ยากจนและไม่มีผู้ดูแลก่อนอันดับแรก
       
ข้อที่ 55 เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนเพียงพอในการ
ด�ำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
      
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน ควรมีการ
ด�ำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ
ในการลงพื้นที่ตั้งแต่ทีมผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล นักกายภาพบ�ำบัด
และผูน้ ำ� ชุมชน และยืดหยุน่ ในกรณีทชี่ ว่ งเวลาของแต่ละคน
ไม่ตรงกันและควรมีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เจ้าหน้าทีด่ า้ น
สุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล เช่น การเคลือ่ นย้าย
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ การพูดให้ก�ำลังใจผู้ด้อยโอกาสหรือ
ในผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงการบ�ำบัดผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่เสี่ยง
       
ข้อที่ 56 เจ้าหน้าที่ด�ำเนินโครงการโดยมีงบ
ประมาณในการด�ำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพที่     
เพียงพอ
       
แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน ควรจัดให้มี
โครงการที่เน้นจิตอาสา ในการช่วยเหลือฟื้นฟู หรือการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่จ�ำกัด

อภิปรายผล

      การศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัดนครราชสีมา

      1. สมมุติฐาน ข้อที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ ปี ระสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านสุขภาพต่างกัน มีการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพ แตกต่างกัน
        ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บล ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยจ� ำ แนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พบว่า ผลการ
ด�ำเนินงานโดยภาพรวมทัง้ 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็น
ไปตามสมมุติฐาน สอดคล้องกับพนิตนันท์  วีสเพ็ญ (2553)
ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ศักยภาพการด�ำเนินงาน ด้านสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรและผูบ้ ริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ด้านสาธารณสุขทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานต่าง
กัน มีศักยภาพการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขไม่แตกต่าง
กั น อี ก ทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข องวรู ม และพอตเตอร์
(Vroom and Porter) (เจตฑถ์  ดวงสงค์ถ์.  ม.ป.ป.) ที่สรุป
ได้วา่ ผลการปฏิบตั งิ านและความพึงพอใจเป็นสิง่ ทีแ่ ยกออก
จากกันแต่มคี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านถูกตัดสิน
โดยคุณลักษณะส่วนบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความรู้
ความสามารถ ที่เป็นสิ่งส�ำคัญในการพิจารณาเลือกคนมา
ปฏิบตั งิ าน เมือ่ บรรจุเป็นเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพ
แล้ว ความรู้ ความสามารถดังกล่าวเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้
เกิดความพยายามในการปฏิบัติงาน
      2. สมมุติฐาน ข้อที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ทีม่ รี ะดับการศึกษา
ต่างกัน มีการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ แตกต่างกัน ผลการ
เปรียบเทียบการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใน
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผลการด�ำเนินงานโดยภาพรวมทัง้ 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึง่
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ไม่สอดคล้องกับ ทิพย์สุภาภรณ์
งาสุวรรณ (2553) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การด�ำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่าง
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กัน มีการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการด� ำ เนิ น งานด้ า น
สุ ข ภาพ สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในจั ง หวั ด
นครราชสี ม า มี ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นสุ ข ภาพในลั ก ษณะ       
บูรณาการความร่วมมือแบบสหสาขาวิชา ซึ่งเป็นไปตาม
ภาระงานทีโ่ ดดเด่นของแต่ละพืน้ ที่ แม้จะมีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันออกไปประกอบกับองค์กรที่รับผิดชอบด้าน
สุขภาพ เช่น สาธารณสุขจังหวัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรม      
เพิ่ ม ความรู ้ ค วามสามารถด้ า นสุ ข ภาพให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที              ่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอยู่เสมอ จึงท�ำให้การด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
       
1.1 รัฐบาลควรมีการออกกฎหมายทีช่ ดั เจนใน
การก�ำหนดบทบาทภารกิจ หน้าที่ ในการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพให้กบั องค์การบริหารส่วนต�ำบลให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
เพื่อเพิ่มกรอบภารกิจและอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
       
1.2 กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวง
มหาดไทย โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิน่ ควรร่วมมือกัน
ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในการด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพ เพือ่ การตอบโจทย์เรือ่ งของสุขภาพของท้องถิน่
โดยทั้ง 2 กระทรวงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ส�ำคัญ ในการสร้างความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ ใน
การด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ให้พร้อม รวมทัง้ เสริมการสือ่ สาร
และสร้างการมีส่วนร่วมให้ดียิ่งขึ้น
       
1.3 ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลควรให้
ความส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย ในการด�ำเนินงานด้าน
สุขภาพ รวมถึงการการสนับสนุน ทรัพยากรในการด�ำเนิน
งาน ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวกในการประสานงาน
ระหว่างองค์กรและภาคประชนชน
       
1.4 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลควรมี
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เนื่องจากการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการด้านการด�ำเนินงานด้านสุขภาพขององค์การบริหาร
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ส่วนต�ำบลจะมีลักษณะคล้ายกัน แต่เนื่องเนื่องจากบริบท
ของพืน้ ทีแ่ ละปัญหาของพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันจึงไม่สามารถตอบ
สนองต่อการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม
เหมือนกันได้
       
1.5 ควรมีกำ� หนดเครือข่ายความเชือ่ มโยงการ
ท�ำงาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต�ำบลด้วยกัน และการ
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
พื้นที่ รวมถึงภาคประชาชน
       
1.6 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลควรมุ ่ ง เน้ น
กิจกรรมหรือมาตรการที่ให้กับบุคคลหรือชุมชน เพื่อเน้นให้
เกิดความเข้าใจและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
       
2.1 ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนต�ำบลอยู่เสมอ เช่นการ
ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรม หรือประชุมใน
เวทีของการพัฒนาด�ำเนินงานด้านสุขภาพ การพัฒนางาน
วิ จั ย นวั ต กรรม รวมถึ ง ควรจั ด รู ป แบบของการจั ด การ         
ความรู้ สร้างการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง เสริมด้วยการ
จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลที่
ประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ
       
2.2 พัฒนาโครงสร้างส่วนสาธารณสุขและ       
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลให้เข้มแข็งและ
มี ศั ก ยภาพในการท� ำ งานด้ า นสุ ข ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น โดย                  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล จะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ตัดสินใจร่วมกันในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ และจ�ำเป็น
จะต้องเพิม่ ความรูห้ ลักการบริหารงานด้านสุขภาพ การมอบ
อ�ำนาจในการสั่งการและการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสม
การเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรและลักษณะสาขาวิชาชีพด้าน
สุขภาพให้เพียงพอกับภารกิจที่องค์การก�ำหนด สนับสนุน
หรือจัดงบประมาณในการท�ำงานด้านสุขภาพให้เพียงพอ
และก�ำหนดวิธปี ฏิบตั งิ านและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ ให้
ครอบคลุมงานด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การท�ำงานด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
       
2.3 ควรมี ก ารประสานการท� ำ งานแบบ               
สหวิชาชีพ โดยเน้นการท�ำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ใน
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องค์การบริหารส่วนต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ
หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
       
2.4 เจ้าหน้าที่ควรมีกิจกรรมในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับงานด้านการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพ ด้ า นการป้ อ งกั น โรคและด้ า นการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพอย่างสม�่ำเสมอ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
       
3.1 การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารทีม่ ผี ลต่อ
การปฏิบตั งิ านด้านสุขภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา
       
3.2 การวิจยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ต่างสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา
       
3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการส�ำรวจ
ปัญหาการด�ำเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา
       
3.4 การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการ
ประสานงานแบบบูรณาการต่างองค์กรในการด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
นครราชสีมา
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