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ก

คํานํา

การพยาบาลสาธารณสุข เปนการบริการที่เนนบุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชนเปนฐาน
ของการปฏิบัติการพยาบาล มุงบริการเพื่อปองกันการเจ็บปวยและพิการ การบริการพยาบาล
สาธารณสุขจะผานขั้นตอนของการประเมินปญหา การกําหนดนโยบาย และการประกันคุณภาพ
การบริการโดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะหุนสวนระหวางประเทศ รัฐ ชุมชน 
องคกร กลุม และบุคคล พยาบาลสาธารณสุขตองมีความรูดานการสาธารณสุขในการประเมินความ
ตองการและศักยภาพของประชากรในชุมชน สามารถออกแบบระบบบริการเพื่อระดมทรัพยากรใน
ชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน และสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เพื่อใหประชากรทุกกลุม
มีโอกาสเขาถึงบริการ รวมทั้งยังตองมีทักษะทางการเมือง 

รายงานการวิเคราะหบทบาทพยาบาลสาธารณสุขในการบริหารฉบับนี้ คณะผูจัดทําได
ศึกษาและวิเคราะหบทบาทพยาบาลสาธารณสุขในการบริหาร กรณีศึกษาในศูนยสุขภาพชุมชนสวน
แตงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี

คณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการวิเคราะหบทบาทพยาบาลสาธารณสุขในการ
บริหาร กรณีศึกษาในศูนยสุขภาพชุมชนสวนแตงและโรงพยาบาลบางปลามา ฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนและเปนแนวทางแกพยาบาลสาธารณสุขในการบริหารในงานพยาบาลสาธารณสุขตอไป

คณะผูจัดทํา
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ค
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ตารางที่ เรื่อง หนาที่
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ง

สารบัญภาพ

ภาพที่ เรื่อง หนาที่

1 รูปแบบการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 5
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สารบัญแผนภูมิ
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บทนํา

ระบบบริการสุขภาพของไทย(Health Care System) เปนระบบใหญที่ประกอบดวยระบบ
การดูแลสุขภาพหลายระบบเชนระบบการดูแลรักษาตนเองและครอบครัวระบบการแพทยระบบ
การพยาบาลระบบบริการสุขภาพไทยมีการจัดบริการสุขภาพออกเปนหลายระดับแบงเปน3 ระดับ
คือ

1) ระดับปฐมภูมิเปนบริการขั้นพื้นฐานที่เนนการแกปญหาสุขภาพที่ไมซับซอนจัดบริการ
ใหที่สถานีอนามัยหรือที่สถานบริการสาธารณสุขชุมชนหรือที่ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล

2) ระดับทุติยภูมิมุงเนนการใหบริการแกผูที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอนขึ้นเปนบริการที่จัด
ใหที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป

3) ระดับตติยภูมิเปนบริการที่จัดใหแกผูปวยที่มีปญหาซับซอนมากจัดใหที่โรงพยาบาล
ศูนยโรงพยาบาลในสังกัด

ศูนยสุขภาพชุมชน (Primary Care Unit : PCU)

หนวยบริการปฐมภูมิ หรือชื่อใหม"ศูนยสุขภาพชุมชน" เปนจุดบริการสุขภาพดานแรก ที่
ประชาชนเขาถึงไดงาย เกิดจากนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขที่มุงสู การสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยเริ่มจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในป 2544 จัดเปนหนึ่งใน
สามกลุมคูสัญญาในการใหบริการสุขภาพ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ทําหนาที่ใหบริการปฐม
ภูมิ(Primary Care) อันเปนการใหบริการทางการแพทย และสาธารณสุขที่ประยุกตความรูอยาง
ผสมผสาน ทั้งทางดานการแพทย จิตวิทยา และสังคมเพื่อใหบริการทั้งที่เปนการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การรักษาโรคและการฟนฟูสภาพ เปนบริการที่ดูแลประชาชนอยางตอเนื่อง ใหแก
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ดวยแนวคิดแบบองครวม โดยมีระบบการสงตอและเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถประสานกับองคกรชุมชนในทองถิ่นเพื่อพัฒนาความรู
ของประชาชน ในการดูแลตนเองได ในยามเจ็บปวยรวมถึงสงเสริมสุขภาพของตนเอง เพื่อให
บรรลุการมีสุขภาพที่ดีไดตอไปโดยกิจกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1



ตารางที่ 1 กิจกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

สุขภาพรายบุคคล บริการ -> คุณภาพ / มาตรฐาน สุขภาพชุมชน บริการ -> การพึ่งตนเองดานสุขภาพ

ประชากรตามกลุมวัย
การเฝาระวังโรค
การควบคุมและ

ปองกันโรค

คนหา – คัดกรองผูปวย
ประเมินสุขภาพชุมชน

- ดูแลสุขภาพสตรีมีครรภ/ หลังคลอด ANC/PP, AIDS, Breast Feeding, Child Rearing
- ดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ป Immunization, Growth & Development
- ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน - วัยรุน อนามัยโรงเรียนทักษะชีวิตเพศศึกษาFP ยาเสพติด
- ดูแลสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ ตรวจมะเร็งปากมดลูก - มะเร็งเตานมปรึกษากอนสมรส
- ดูแลสุขภาพวัยทํางาน ปรับพฤติกรรมสุขภาพอาชีวอนามัยวัยทอง
- ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ตรวจมะเร็งตอมลูกหมาก

ทุกกลุมอายุ โภชนศึกษาทันตสุขภาพออกกําลังกายคลายเครียด
อุบัติเหตุการตรวจสุขภาพประจําปยา / ผลิตภัณฑสุขภาพ

การจัดการสิ่งแวดลอมเสี่ยง เชน แหลงน้ํา
ขังการใชสารเคมีเปนตน
การปรับพฤติกรรมเสี่ยง เชน อาหารสุกๆ 
ดิบๆอบายมุขอุบัติเหตุ เปนตน



3

ตารางที่ 1 กิจกรรมบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ(ตอ)

สุขภาพรายบุคคล บริการ -> คุณภาพ / มาตรฐาน สุขภาพชุมชน บริการ -> การพึ่งตนเองดานสุขภาพ
ประชากรที่เจ็บปวย การเสริมสรางความ

เขมแข็ง
- โรคทั่วไป - ฉุกเฉิน - โรคติดตอ การรักษาพยาบาล, ชันสูตร, ระบบสง

ตอ
- โรคเรื้อรัง การรักษา / ดูแลตอเนื่องที่บาน, ระบบ

นัดหมาย / ติดตาม
- ระยะสุดทายของชีวิต การใหคําปรึกษา

ประชากรกลุมเฉพาะ
- ผูพิการ การฟนฟูสุขภาพ
- ผูมีปญหาสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียดการสงตอ
- กลุมดอยโอกาสอื่นๆ การใหสุขศึกษา / หนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่ / การรณรงคทางดานสุขภาพ

AFP
(อสม. กสค. องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น
เครือขาย)

กลุมดานสุขภาพ, ชุดขอมูลขาวสารสุขภาพ, ภูมิปญญา
ชาวบาน, การแพทยแผนไทย-ทางเลือก, เครือขายดาน
สุขภาพ
ศูนยเด็กเล็กนาอยู
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
 มุมเพื่อนใจวัยรุน
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
 วัดสงเสริมสุขภาพ
 ชุมชนนาอยู / เมืองนาอยู
เวทีชาวบาน
สวนสาธารณะนารื่นรมย

การบริหารจัดการ / การพัฒนาบุคลากร / ระบบขอมูลขาวสาร / ดัชนีชี้วัด / การประเมินผล / การเรียนรูและพัฒนา



จากตารางที่1 ศูนยสุขภาพชุมชนจะใหบริการ ทั้งในสถานบริการแบบผูปวยนอกที่เปน
บริการเชิงรับ และนอกสถานบริการในชุมชน ที่เปนบริการเชิงรุก กรณีเชิงรับศูนยสุขภาพชุมชนจะ
ใหการดูแลสุขภาพ ประชากรตามกลุมวัยตางๆ ประชากรที่เจ็บปวยและประชากรกลุมเฉพาะ 
โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาบริการ ใหไดคุณภาพ และมาตรฐานและมีมิติดานคุณภาพที่ตอง
คํานึงถึง8 ประการดวยกัน คือ

1. Competence หมายถึง ผูใหบริการมีความรู และทักษะเหมาะสมกับภาระหนาที่
มีการประเมินอยางสม่ําเสมอ

2. Accesibility หมายถึง ความสะดวกที่ผูรับบริการจะสามารถเขาถึงการใหบริการตาม
ความจําเปน

3. Acceptibility หมายถึง แตละกิจกรรมบริการตอบสนองความคาดหวังของผูรับบริการ
และครอบครัว

4. Safety หมายถึง การเตรียมสถานที่ และเครื่องมือที่จําเปนไวพรอมที่จะใหบริการรวมถึง
มีระบบปองกันใหเกิดความเสี่ยงนอยที่สุด

5. Efficiency หมายถึง มีการใชทรัพยากร ( เวลาการทดสอบเครื่องมือสถานที่) อยาง
ประหยัดที่สุด เพื่อใหไดผลลัพธที่พึงประสงค

6. Effectiveness หมายถึง บริการที่ใหสามารถทําใหคุณภาพชีวิตของผูรับบริการเพิ่มขึ้น
7. Continuity หมายถึง บริการที่ให มีการประสานกันอยางตอเนื่องในบุคลากรกลุมตางๆ
8. Appropriateness หมายถึง บริการที่ให มีความถูกตองเหมาะสมและตรงกับ

ความตองการของผูรับบริการ

กรณีเชิงรุก ศูนยสุขภาพชุมชนจะใหบริการสุขภาพระดับชุมชน ทั้งการเฝาระวังโรค
การควบคุมและปองกันโรค การคุมครองผูบริโภค และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเอง ดานสุขภาพของชุมชน เชน เกิดกลุมหรือชมรมทาง
ดานสุขภาพ มีการใชภูมิปญญาชาวบาน มีการนําการแพทยแผนไทยหรือการแพทยทางเลือก มาใช
ในชุมชน รวมถึงมีการสรางนโยบายสาธารณะหรือสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของชุมชน ทั้งนี้
ในการดําเนินงานจะตองเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง โดยดูความจําเปน และปญหาสาธารณสุขของแตละ
พื้นที่(Area Function Participation : AFP) และใชกลวิธีตางๆเพื่อดึงการมีสวนรวมของชุมชน เชน 
การจัดเวทีชาวบานหรืออาจใชเครื่องมือที่กรมอนามัยไดพัฒนาไว เชน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน สวนสาธารณะนารื่นรมย เมืองนาอยู เปนตน
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ภาพที่ 1 รูปแบบการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

ขอบเขตหนาที่
- ดูแลสุขภาพแบบองครวม
- เนนการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคประชาชนพึ่งตนเองได
- ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน
- บริการทางเลือก
-วิจัยอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
- ศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนา

งบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ
ประชาชนองคกรทองถิ่น
NGO

การควบคุมคุณภาพ
- ภายในโดยคณะกรรมการและชุมชน
- ภายนอกโดยองคกรวิชาชีพกสพ.
หนวยงานของรัฐ

เครือขาย
- สูงกวาศูนยสุขภาพชุมชน
- ต่ํากวาศูนยสุขภาพชุมชน
- ภาคีรวม

ผูใหบริการ
- ทีมสหวิชาชีพ
- พยาบาลอยูประจํา
(ถาไมมีแพทย)
- ทันตแพทย
- เจาหนาที่สาธารณสุข
- ทีมประชาชน( อสม./ลูกจาง)

คณะกรรมการ(Board)
4 จตุรมิตร(ประชาชน,
ทีมสุขภาพ, องคกร
ทองถิ่น, องคกรอิสระ)

ศูนยสุขภาพชุมชน
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โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชนเปนสถานบริการภายใตการบังคับบัญชาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง

ไดรับการคาดหวังเปนหนวยงานหลักในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยทั้งประเทศ
โรงพยาบาลชุมชนถือกําเนิดมาจาก“โอสถศาลา” เริ่มดําเนินการตั้งแตปพ.ศ. 2456 มีการใหบริการ
รักษาการปลูกฝกลาวคือเปนการบริการผสมผสานทั้งการรักษาและการปองกันโรคโรงพยาบาล
ชุมชนไดมีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆมาเปนลําดับจนถึงจุดเปลี่ยนสําคัญในชวงปพ.ศ.2515 ถึง
พ.ศ. 2525 กลาวคือมีการเปลี่ยนชื่อจากสถานีอนามัยชั้น1 เปนศูนยการแพทยและอนามัย(2517)
เปนโรงพยาบาลอําเภอ(2518) และเปนโรงพยาบาลชุมชน(2525) โดยในดานโครงสรางไดมี
พัฒนาตั้งแตปพ.ศ.2519 เปนตนมามีการขยายขอบเขตความสามารถในการใหบริการจากเดิมไมมี
เตียงรับผูปวยจนกระทั่งเปนโรงพยาบาลขนาด10 , 30 ,60 ,90 และ120 เตียงเชนปจจุบันและดาน
บุคลากรปจจุบันมีบุคลากรตั้งแตแพทยทันตแพทยเภสัชกรพยาบาลและอื่นๆเกือบ20 สาขาดาน
บทบาทหนาที่ของโรงพยาบาลชุมชนนั้นองคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความของโรงพยาบาล
โดยทั่วไปไววาตองครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้

1. องคประกอบของโรงพยาบาลไมไดจํากัดเฉพาะดานการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น
แตตองเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชนดวย(intergral part of a social and medical organization)

2. บริการของโรงพยาบาลตองครอบคลุมครบถวนทั้งดานการรักษาและการสงเสริม
ปองกัน(providecomplete health care, both curative and preventive)

3. บริการของโรงพยาบาลตองไมจํากัดเฉพาะอยูในโรงพยาบาลตองเขาไปสูชุมชนดวย
(outpatientservice reach out to the family in its home environment)

4. โรงพยาบาลตองเปนศูนยฝกอบรมและวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบ
สาธารณสุข(A Center for the training of health workers and for biosocial research)

ปจจุบันโรงพยาบาลชุมชนสามารถดําเนินการไดครอบคลุมบทบาททั้ง4 ประเด็นตามคํา
จํากัดความขององคการอนามัยโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งใน3 ประเด็นแรกสามารถแสดงบทบาทที่
โดดเดนของโรงพยาบาลไดชัดเจนมากกวาโรงพยาบาลขนาดใหญเชนโรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทั่วไปกลาวคือโรงพยาบาลชุมชนอยูในจุดยุทธศาสตรที่สามารถจะแสดงบทบาทการ
ประสานรวมมือกับสังคมและชุมชนการใหบริการรักษาที่ไมมุงเนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(specialist) แตเนนการใหบริการรักษาระดับตน(generalist) รวมทั้งการบริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสานและเปนบริการเชิงรุกสูชุมชนไดเปนอยางดี
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ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอมูลทั่วไป
สถานีอนามัยตําบลสวนแตงเริ่มกอตั้งครั้งแรก เมื่อ ป พ.ศ. 2514 ตัวอาคารสถานีอนามัย

เปนอาคารไมยกพื้นสูง มีบานพัก 1 หลังกอสรางดวยเงินงบประมาณ มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร ตอมา 
ในป พ.ศ. 2537 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหลังใหม เปนอาคารคอนกรีตยกพื้นสูง พรอม
บานพัก 2 หลัง และในป พ.ศ. 2547 ไดรับงบประมาณตอเติมอาคาร ชั้นลางเพื่อรองรับการ
จัดบริการเปนศูนยสุขภาพชุมชน ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลสวนแตงอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัด
สุพรรณบุรีอยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตกประมาณ 18 กิโลเมตร
ประกอบดวย 3 หมูบาน( อยูในเขตการปกครองเทศบาล 1 หมูบานเขตปกครององคการบริหาร
สวนตําบล 2 หมูบาน ) ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมและมีพื้นที่บางสวนที่เปนที่ลุมอาชีพ
หลัก ทํานา ทําสวน/ทําไรมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6013 คน1160 หลังคาเรือนมีวัด 3 แหง 
โรงเรียนประถมศึกษา2 โรงเรียน โรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียนโดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลบางกุงตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต        ติดตอกับ ตําบลเจดีย ตําบลหัวโพธิ์ อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลดอนโพธิ์ทอง ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอบางปลามา

จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตกติดตอกับ ตําบลศาลาขาวตําบลเจดีย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่  2 แผนที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
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ทั้งนี้ มีแนวทางการดําเนินกิจกรรมสาธารณสุขภายใตวิสัยทัศน และ พันธกิจดังนี้
วิสัยทัศนบริการปฐมภูมิ เปนบริการดานแรกในชุมชน โดยประชาชนมีสวนรวมเพื่อ

สุขภาพดีถวนหนา
พันธกิจ
1.จัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในชุมชนแบบองครวม
2.ผสมผสานการบริการอยางตอเนื่องเปนระบบและมีมาตรฐาน
3. บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ แกบุคล ครอบครัว ชุมชนอยางเสมอภาค

ผังโครงสรางศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตง

แผนภูมิที่ 1 ผังโครงสรางศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตง

นายธงชัยกิจบุญ
เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6

หัวหนาสถานีอนามัย

นางลําดวนธัญญเจริญ
พยาบาลวิชาชีพ6

นางเมตตา ศิริพรรณาภิรัตน
 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นางสาวทัศนีย สิรินพมณี
พยาบาลวิชาชีพ7

นายสุรเชษฐนาคะประเสริฐกุล
นักวิชาการสาธารณสุข7 ว.

นางลําดวนธัญญเจริญ
พยาบาลวิชาชีพ6

นางเมตตา ศิริพรรณาภิรัตน
 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

นางวาสนา ลีนานุวัฒน
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 6

นางสาวผานิชรอไกรเพชร
 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข6
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แนวทางในการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีหนาที่และความ

รับผิดชอบในการจัดบริการที่ตอบสนองตอความจําเปนทางดานสุขภาพของประชาชนขั้นพื้นฐาน
มีความเชื่อมโยงตอเนื่องของกิจกรรมดานสุขภาพในลักษณะองครวมและผสมผสานประชาชน
เขาถึงบริการไดอยางสะดวกมีระบบบริการใหคําปรึกษาและสงตอเพื่อการสรางสุขภาพการสราง
ความเขมแข็งใหแกประชาชนในการปองกันหรือลดปญหาไดทั้งทางรางกายและจิตใจสังคมโดย
ประชาชนมีสวนรวมไดแก

1 . ดานการบริการในชุมชน
ดําเนินการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและเกณฑชี้วัดของศูนยสุขภาพชุมชนโดย

เริ่มตั้งแตใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนโครงการดวยชุมชนเองโดยมีหนวยงานของรัฐทํา
หนาที่สนับสนุนดานงบประมาณและวิชาการแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของชุมชนประชาชนจะรูสึกวาเปนเจาของ

2 . ดานการบริการในศูนยสุขภาพชุมชน
จัดใหมีบริการตามสิทธิประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคการรักษาพยาบาล

และการฟนฟูสภาพดวยการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานและสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วโดยมี
โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช(CUP) ใหการสนับสนุนเวชภัณฑและบุคลากรศูนยสุขภาพ
ชุมชนสวนแตง

3 . ดานการบริการตอเนื่อง
ใหบริการโดยการใชแฟมอนามัยครอบครัวพรอมทั้งติดตามเยี่ยมผูปวยและดูแลตอเนื่องที่

บานดานระบบการสงตอผูปวย
4 . ดานการบริหารจัดการ
มีทีมสุขภาพที่ใหบริการอยางตอเนื่องทั้งทีมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน

และทีมที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลเจาพระยายมราชประกอบดวยแพทยพยาบาลวิชาชีพเภสัชกร
ชันสูตรนอกจากนี้โรงพยาบาลเจาพระยายมราชไดจัดอบรมบุคลากรศูนยสุขภาพชุมชนใหมีความรู
ในสวนขาดเรื่องตางๆ ตามความตองการโดยมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานอยูตลอดเวลา

5 . ดานวิชาการ
ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตงไดจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการตลอดจนได

ทําการศึกษาวิจัยรวมกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานสุขศึกษาของ
สถานบริการสาธารณสุข
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สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ2548 ที่ผานมาไดดําเนินการตามยุทธศาสตรHealthy

Thailand ซึ่งไดดําเนินการตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดโดยมีผลงานที่ผานเกณฑไดแกการ
ออกกําลังกายอาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน6 ชนิดวัยรุนเปนสมาชิกTo be number one
ประชากรอายุ40 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตเด็กอายุต่ํากวา6 ป
มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยในระดับตําบลมีศูนยเด็กเล็กผานเกณฑศูนยเด็กเล็กนาอยู
และโรงเรียนผานเกณฑสงเสริมสุขภาพในสวนผลงานที่ไมผานเกณฑตามตัวชี้วัดไดแกผูสูงอายุ
เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและมีกิจกรรมทุกเดือนอัตราปวยโรคไขเลือดออกและสตรีอายุ35 ปขึ้น
ไปมีความรูเรื่องการตรวจเตานมอยางถูกตอง

ผลงานเดน
1. มีขีดความสามารถในการใหบริการมากกวาสถานีอนามัยแหงอื่นเนื่องจากมีแพทยมา

ใหบริการสัปดาหละ2 วันมีการดูแลผูปวยเรื้อรังเชนHT, DMฯลฯใหบริการหัตถการตางๆและ
งานบริการทันตกรรม

2. ผานเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพงานศูนยสุขภาพชุมชนเปนแหงแรกของอําเภอเมืองสุพรรณบุรี
3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจและไววางใจในบริการ
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โรงพยาบาลบางปลามาอําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอมูลทั่วไป
โรงพยาบาลบางปลามาเริ่มกอสรางขึ้นเมื่อปพ.ศ.2526 โดยเจาอาวาสวัดกลางทานพระ

ครูภาวนาภิมณฑไดชักชวนผูมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจํานวน17 ไรติดกับถนนทางหลวง
หมายเลข340 โดยโรงพยาบาลบางปลามาตั้งอยูเลขที่215 หมูที่6 ตําบลโคกครามอําเภอบางปลา
มาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเริ่มแรกนั้นโรงพยาบาลบางปลามาเปนโรงพยาบาลขนาด10 เตียง
เนื่องจากมีผูมารับบริการรักษาเปนจํานวนมากจึงไดขยายเปนโรงพยาบาลขนาด30 เตียง ใน พ.ศ.
2537 และ60 เตียงใน พ.ศ. 2543 โดยมีผลงานเดนทางดานบริการและสิ่งแวดลอมโดยไดรับรางวัล
โรงพยาบาลปรับปรุงโฉมหนาใหม ในป 2538 ซึ่งทางโรงพยาบาลไดใชระบบการทํางานโดยยึด
หลัก 4S(Smile, Smell, Surrounding and Service fast) และนํานโยบายคุณภาพ5สและESB มาใช
ในป2542 ตอมาไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานISO 9002 ในป พ.ศ. 2543 ปจจุบันเปน
โรงพยาบาลชุมชนขนาด60 เตียงและเปดใหบริการมาและกําลังดําเนินการเพื่อใหไดมาตรฐานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) เพื่อรักษาคุณภาพการบริการที่ดี และสรางความ
ประทับใจใหผูรับบริการ
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ผังโครงสรางโรงพยาบาลบางปลามา

แผนภูมิที่ 2 ผังโครงสรางโรงพยาบาลบางปลามา
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การพยาบาลสาธารณสุขในประเทศไทย
การพยาบาลสาธารณสุข เปนการบริการที่เนนประชากรและชุมชนเปนฐานของการ

ปฏิบัติการพยาบาล มุงบริการเพื่อปองกันการเจ็บปวยและพิการ การบริการพยาบาลสาธารณสุขจะ
ผานขั้นตอนของการประเมินปญหา การกําหนดนโยบาย และการประกันคุณภาพการบริการโดย
อาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะหุนสวนระหวางประเทศ รัฐ ชุมชน องคกร กลุม และ
บุคคล พยาบาลสาธารณสุขตองมีความรูดานการสาธารณสุขในการประเมินความตองการและ
ศักยภาพของประชากรในชุมชน สามารถออกแบบระบบบริการเพื่อระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช
ใหเกิดประโยชน และสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เพื่อใหประชากรทุกกลุมมีโอกาส
เขาถึงบริการ รวมทั้งยังตองมีทักษะทางการเมือง ( สุลี, 2545 )

บทบาทพยาบาลสาธารณสุข

ประภาลิ้มประสูตร( อางใน สุลี,2545 )  กลาวถึงบทบาทของพยาบาลสาธารณสุขวามี
บทบาทสําคัญ10 ประการดังนี้

1. เปนผูใหบริการ ( Care provider )
เปนบทบาทในการดานการประเมิน วางแผน การปฏิบัติและประเมินผลบริการที่

ใหกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน บทบาทนี้สามารถทําไดหลายที่ อาจเปน บาน โรงเรียน สถาน
ประกอบการหรือคลินิก การชวยเหลือดูแลอาจเปนการบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งเปนการดูแลดาน
รางกาย อารมณ หรือการสอนบุคคล ครอบครัว และชุมชน

2. การเปนผูสอนและเปนผูใหการศึกษา ( Nurse counselor and educator )
โดยใหขอมูลเพื่อใหผูใชบริการสามารถตัดสินใจและชวยเหลือตัวเองได

3. เปนตัวอยาง ( Role model )
พยาบาลตองเปนตัวอยางที่ดีแกผูใชบริการ ผูใหบริการสุขภาพสาขาอื่นๆ รวมทั้ง

การพยาบาลสาขาอื่นและนักศึกษา ในดานพฤติกรรมและการปฏิบัติงานดวยความเอื้ออาทร
4. เปนผูรักษาประโยชนและสิทธิผูใชบริการ ( Client advocate )

ตามสิทธิที่พึงมีซึ่งสามารถทําไดทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน
5. เปนผูจัดการผูปวย ( Care manager )

โดยปฏิบัติและตัดสินใจรวมกับบุคคลอื่นๆในทุกขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล
6. เปนผูวางแผนการจําหนายผูปวย ( Discharge planner )

เปนการวางแผนเกี่ยวกับความตองการของผูปวยหลังจากออกจากโรงพยาบาล
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7. เปนผูคนหาผูปวย ( Case finder )
การตรวจคนหาผูที่มีปญหาและผูที่ตองการบริการอยางตอเนื่อง

8. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Change agent )
พยาบาลอาจโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงดาน

อื่นๆใหดีขึ้นในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
9. เปนผูใหบริการชุมชนและนักวิจัย ( Community care provider and research )

บทบาทนี้เกี่ยวของกับกระบวนการพยาบาลในชุมชน ไดแก การประเมิน วางแผน 
ดําเนินการและประเมินปญหาสุขภาพของชุมชน และการแกไข การวิจัย เปนบทบาทสําคัญอีกอยาง
หนึ่งของพยาบาลสาธารณสุข

สมใจทุนกุล( อางใน สุลี,2545 ) ระบุวา การพยาบาลสาธารณสุขเปนการบริการสุขภาพที่
เอื้อตอการดํารงชีวิตอยางผาสุกของประชาชนที่ตองใหความมั่นใจแกผูใชบริการทุกกลุม ทั้งผูมี
สุขภาพดี ผูมีความเจ็บปวย พิการ เพื่อใชความรูและทักษะเฉพาะที่สามารถดําเนินการเพื่อใหชุมชน
สามารถพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตภายในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย สวยงามอยางมีความสุข 
สงบ ผูที่ปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตองปฏิบัติภารกิจตามบทบาทที่สังคมคาดหวัง หลายบทบาท 
ไดแก

1.บทบาททางคลินิก(Clinician nurse specialist)
เปนบทบาทในฐานะผูใหบริการที่เปนผูชํานาญการทางการพยาบาลสาธารณสุข 

ตองสามารถทําหนาที่ในการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนไดรับการฝกฝน และตองทํา
หนาที่เปนผูนําในการประเมิน วางแผน พัฒนา ประสานงานและควบคุมกํากับใหโครงการตางๆ 
ดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมาย รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่อง

2. บทบาทในการใหความรู ( Educator )
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลสาธารณสุข ตองมีความสามารถในการใช

แนวคิดทางการศึกษาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เปนผลดีตอสุขภาพแก
ผูใชบริการทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน โดยสามารถประเมินความตองการการ
เรียนรูทางสุขภาพของประชาชนกลุมตางๆ ครอบคลุมถึงปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของผูใชบริการ
แตละกลุมสามารถออกแบบการสอนที่สอดคลองกับความตองการของกลุมตางๆไดตามความ
จําเปน และเหมาะสมกับกาละเทศะ นอกจากนี้ยังตองทําหนาที่ในการฝกอบรมแกบุคลากรใน
วิชาชีพระดับตางๆ ทั้งกลุมนักศึกษาพยาบาล และพยาบาลประจําการ รวมทั้งทําหนาที่เปนตัวแบบ
ของผูนําในการเปนผูสอนที่ดี

3. บทบาทผูบริหารจัดการ ( Administrator )
บทบาทนี้เปนบทบาทสําคัญและจําเปนที่จะทําใหพยาบาลผูปฏิบัติงานสามารถใช

แหลงประโยชนตางๆในชุมชน รวมถึงการนิเทศ และควบคุมกํากับงานใหเปนไปตามเปาหมาย
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4. บทบาทผูใหคําปรึกษา ( Consultant )
การใหคําปรึกษาเปนบทบาทที่พยาบาลสาธารณสุขตองทําหนาที่ในการใหขอมูล 

รวมแกปญหาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชน ทําหนาที่พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
รวมทั้งประเมินความพอเพียงของทรัพยากร และจัดหาเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน 
นอกจากบุคลากรทางวิชาชีพ ยังรวมถึงสมาชิกในทีมสุขภาพ บุคคลอื่นๆ และองคกรในชุมชน

5.บทบาทนักวิจัย( Researcher )
เปนบทบาทที่ทําใหผูชํานาญมีสมรรถนะในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพบริการพยาบาล โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพให
มีความกาวหนา และยังเปนพลังผลักดันการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน
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วิเคราะหบทบาทพยาบาลสาธารณสุขในการบริหาร
กรณีศึกษาศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตง

ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนสถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัดสํานักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงพยาบาลศูนยสุพรรณบุรี
เปนโรงพยาบาลแมขาย โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขปฏิบัติงานประจํา จํานวน 7 คน ทั้งนี้ เปน
พยาบาลวิชาชีพ2 คน( พยาบาลเวชปฏิบัติ1 คนและกําลังอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ
1คน) โดยพยาบาลวิชาชีพมีภาระงานในหนาที่ ดังนี้

1. งานรักษาพยาบาล
2. งานสงเสริมสุขภาพ
3. งานควบคุมโรคไมติดตอ
4. งานสุขภาพจิต ผูพิการ และยาเสพติด
5. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา
6. งานบริหารการเงิน(โดยเปนเจาหนาที่การเงิน จัดทํารายรับรายจายรายงาน

การเงินของศูนยสุขภาพชุมชน )

จากการศึกษาดูงานบทบาทพยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชนตําบลสวนแตงกับ
บทบาทพยาบาลสาธารณสุขในการบริหารนั้น สามารถวิเคราะหบทบาทได ดังนี้

1. เปนผูใหบริการ ( Care provider )
ในบทบาทผูใหบริการนี้พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชนสวนแตง นั้น ได
นําหลักการบริหารเขามาใชในดานการประเมิน วางแผน การปฏิบัติและประเมินผลบริการที่

ใหกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในงานรักษาพยาบาลงานสงเสริมสุขภาพงานควบคุมโรคไม
ติดตองานสุขภาพจิต ผูพิการ และยาเสพติดงานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่ไมใชยางาน
บริหารการเงิน ของศูนยสุขภาพชุมชนบทบาทผูใหบริการนี้ เชน 

งานรักษาพยาบาลพยาบาลสาธารณสุขจะดําเนินการโดยการวางแผนการรักษาพยาบาลโดย
มีแนวทางของการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน โดยใช clinical guideline ตามที่
วางแผนรวมกันไวในระดับ CUP และมีระบบสงตอที่เปนระบบและสามารถตรวจสอบได

งานสงเสริมสุขภาพ พยาบาลสาธารณสุขจะดําเนินงานโดยมีการวางแผนแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพโดยกําหนดภาระงานกําหนดวันใหบริการที่ชัดเจนมีความเสี่ยงอะไรที่
อาจจะเกิดขึ้น ในขั้นตอนของการใหบริการ ตนทุนเทาไหรหากพบความผิดปกติจะสงตออยางไรใน
รายกรณี เชน หญิงตั้งครรภที่ตรวจพบภาวะผิดปกติจะมีแนวทางรักษาหรือสงตออยางไรรวมถึง
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ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในบริการนี้มากนอยเพียงใด หากพบวา คุณภาพดานใดยัง
ไมพรอมก็จะไดแกไขปรับปรุงตอไป จัดทําแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม เพื่อแกไขปญหาตอไปได

2. การเปนผูสอนและเปนผูใหการศึกษา ( Nurse counselor and educator )
ในบทบาทการเปนผูสอนและเปนผูใหการศึกษา นี้ พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพ

ชุมชนสวนแตงจะทําหนาที่โดยการใหขอมูลเพื่อใหผูรับบริการสามารถตัดสินใจและชวยเหลือตัวเอง
ไดตามความสามารถของแตละบุคคล เชน การสอนหญิงตั้งครรภในการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ  
การสอนผูสูงอายุในการดูแลตนเองการสอนญาติในการดูแลสุขภาพผูพิการและผูปวยการใหความรู
ดานสุขภาพแกอสม. กสค.

3. เปนตัวอยาง ( Role model )
ในบทบาทการเปนตัวอยางนี้ พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชนสวนแตง 

นั้นจะทําหนาที่เปนตัวอยางที่ดีแกผูรับบริการในการดูแลตนเองการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ เชน 
การเขารวมชมรมแอโรบิกและรวมออกกําลังกายกับชมรม

4. เปนผูรักษาประโยชนและสิทธิผูใชบริการ ( Client advocate )
ในบทบาทการเปนผูรักษาประโยชนและสิทธิผูใชบริการ นี้ พยาบาลสาธารณสุขในศูนย

สุขภาพชุมชนสวนแตงนั้นจะทําหนาที่ตามสิทธิที่พึงมีซึ่งสามารถทําไดทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชนเชน การดําเนินการรวบรวมขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่เพื่อขอรับสนับสนุนสวัสดิการจาก 
อบต. การคนหาผูพิการในพื้นที่เพื่อใหไดรับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผูพิการ

5. เปนผูจัดการผูปวย ( Care manager )
ในบทบาทการเปนผูจัดการผูปวย นี้  พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชนสวนแตง นั้น 

จะรวมกับทีมสหวิชาชีพที่ลงมาปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชนในการปฏิบัติและตัดสินใจรวมกัน
ในการดูแลผูรับบริการที่เขามารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน

6. เปนผูรวมงาน( Collaborator )
ในบทบาทการเปนผูรวมงาน นี้ พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชนสวนแตง นั้น จะ

เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานการบริหารจัดการตางๆกลุม เชน ชมรมแอโรบิก ชมรม
ผูสูงอายุ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตางๆของกลุมมีระบบ สามารถดําเนินกิจกรรมได
อยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ

7. เปนผูคนหาผูปวย ( Case finder )
ในบทบาทการเปนผูคนหาผูปวย นี้ พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชนสวนแตง นั้น

จะมีระบบการตรวจคนหาผูที่มีปญหาและผูที่ตองการบริการอยางตอเนื่องในชุมชน เชน     ผูพิการ 
ผูปวยโรคเรื้อรัง( โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด) ผูเสพสารเสพติด 
เพื่อใหครอบคลุมผูที่มีปญหาและผูที่ตองการบริการอยางตอเนื่องในชุมชนมากที่สุด
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8. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( Change agent )
ในบทบาทการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง นี้ พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน

สวนแตงนั้นไดโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆใหดีขึ้นใน
ระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนเชน การแนะนําใหผูปวยโรคเรื้อรังตางๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหสอดคลองกับภาวะความเจ็บปวยที่เปนเผชิญอยู

9. บทบาทการเปนผูใหบริการชุมชนและนักวิจัย ( Community care provider and research )
ในบทบาทการเปนผูใหบริการชุมชนและนักวิจัย นี้ พยาบาลสาธารณสุขในศูนยสุขภาพ

ชุมชนสวนแตงนั้นบทบาทนี้เกี่ยวของกับกระบวนการพยาบาลในชุมชน ไดแก การประเมิน 
วางแผนดําเนินการและประเมินปญหาสุขภาพของชุมชน และนํามาจัดทําเปนโครงการเพื่อแกไข
ปญหาในพื้นที่รับผิดชอบ
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วิเคราะหบทบาทพยาบาลสาธารณสุขในการบริหาร
กรณีศึกษา โรงพยาบาลบางปลามา
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