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การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอ านาจด้านสุขภาพ                                   
ไปสู่องค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย 

THE IMPLEMENTATION OF THE DECENTRALIZED PUBLIC HEALTH POLICY IN  
SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THAILAND 

สันติ ทวยมีฤทธิ์1, รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์2, ดร.ภัทรียา สุมะโน3, ดร.จารุรัตน์ แหยงกระโทก3 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิธีกรณีศึกษา โดยเลือกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 

แห่ง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทยจากการกระจายอ านาจและเสนอแนวทางที่เหมาะสม โดย
การสัมภาษณ์เจาะลึกร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องและอภิปราย
เปรียบเทียบผลการศึกษา สังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมกับบริบท  

ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีระดับการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติที่แตกต่างกันภายใต้ 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบายสุขภาพองค์การ ทรัพยากรองค์การ 
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ การบริหารงานองค์การ การสื่อสารองค์การ และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ซึ่งพบว่าแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติ คือ (1) ต้องก าหนดเป้าหมายชัดเจนด้านสุขภาพตาม
หลักวิชาการด้านสุขภาพ (2) พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะพร้อมทั้งงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  (3) 
วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองท้องถิ่น (4) จัดโครงสร้างการ
บริหารองค์การเน้นภาวะผู้น าและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ (5) เน้นสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การพร้อมกับการสื่อสารมวลชน (6) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ดังนั้น รัฐบาลทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกันพัฒนากระบวน
ทัศน์ด้านสุขภาพและเพิ่มพูนความรู้การน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารองค์การพร้อม
กับพัฒนาโครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ 
ค าส าคัญ: นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ, การน านโยบายไปปฏิบัติ, องค์การบริหารส่วนต าบล,  

    การกระจายอ านาจ 
.................................................................................. 
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ABSTRACT 
This research is qualitative in the case study approach and 3 sub-district administrative 

organizations are selected. The aims to study, analyze, and synthesis a appropriate guideline on the 
current state of public health policy implementation by decentralization to sub-district administrative 
organizations in Thailand. In-depth interview with non-participant observation, documentary analysis, 
the results comparing, and synthesis approach for suitable context, which are operated in this study 

The results show that the implementation of the decentralized public health policy in sub -
district administrative organizations in Thailand are different. The 6 main elements are presented such 
as health policy, resource, outside environment, administration, communication, and participating. The 
suitable guideline comprise (1) establish explicit health policy consistent with the health principle (2) 
develop a human, competency, budget, and resources (3) analyze and modify the local of the economy, 
society, culture, and politics (4) manage focused organization structure on leadership and health 
standards (5) focus on both internal – external and mass communications (6) establish participatory of 
associate network 

Thus, The Ministry of the Interior and Ministry of Public Health should be jointly develop 
health paradigm and enhance knowledge of health policy implementation for executive officers within 
develop the public health and the environment structure to be strength and potential 
KEYWORDS: HEALTH PUBLIC POLICY, POLICY IMPLEMENTATION, SUB-DISTRIC  

            ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS, DECENTRALIZATION 
 
บทน า 

การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจากอดีตถึงปัจจุบันในประเทศไทย  มักมุ่งเน้นการศึกษา
นโยบายเฉพาะเร่ือง ณ จุดปฏิบัติการ แต่ยังขาดการสร้างแนวทางหรือตัวแบบที่มีความสมบูรณ์เพียงพอ
ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเร่ืองดังกล่าวมีความส าคัญและมีความ
ซับซ้อนที่จะต้องศึกษา จึงต้องวิธีการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ในหลายๆด้านหรือหลากหลายสาขา
แบบสหวิทยาการ (วรเดช จันทรศร, 2551: 31; สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2555: 395; กล้า ทองขาว, 2548: 33-
34; อุทัย เลาหวิชัย, 2550: 46) 

การกระจายอ านาจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยปี พ.ศ.2540 ท าให้รัฐบาลได้สร้างนโยบายสาธารณะด้านต่างๆจ านวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพรวมอยู่ด้วย (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2555: 99; เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543:18)  ผล
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542  ทุกกระทรวงต้องมีการถ่าย
โอนภารกิจต่างๆไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ถือ
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เป็นสองกระทรวงหลักที่เป็นเป้าหมายในการถ่ายโอนภารกิจ และยังมีปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ 
(เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543:31) โดยที่กระทรวงสาธารณสุขต้องถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพต่างๆ 
รวมทั้งสถานบริการสุขภาพ อันได้แก่ สถานีอนามัยซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเส ริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนภารกิจ
ไปแล้ว 7 ภารกิจ ส่วนภารกิจที่ยังไม่มีการถ่ายโอน มีจ านวน 27 ภารกิจ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2550 
คณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจ (กกถ.)  มีมติให้ถ่ายโอนสถานีอนามัย 35 แห่งให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 30 แห่ง ใน 23 จังหวัด โดยเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และยึดหลักการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานนั้น ให้ถ่ายโอนบุคลากรที่สมัครใจ โดยให้ตัดอัตราต าแหน่งและ
เงินเดือนตามตัวไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  แต่ผลการด าเนินงานยังพบว่ามีข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานและความไม่ชัดเจนอยู่หลายประการ อาทิเช่น ระบบส่งต่อผู้ป่วย ระบบการควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และนอกจากนั้นยังมีข้อโต้แย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นหลาย
ประการ โดยเฉพาะประเด็นการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายนโยบายด้านสุขภาพ การมีและการสนับสนุนทรัพยากรที่ไม่ชัดเจนและ มากพอ โครงสร้าง
องค์การ ที่ไม่สนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพ การสื่อสารข้อความที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะของบุคลากรท้องถิ่นที่ขาดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การขาดประสบการณ์ในการบริหารงาน
ด้านสุขภาพของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น การถูกแทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น การมีสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ไม่
อ านวย ฯลฯ ท าให้มีการคาดการณ์กันว่าเมื่อสถานบริการสาธารณสุขโอนเข้าไปสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วการบริหารทรัพยากรต่างๆ จะขาดประสิทธิภาพ รวมถึงความไม่มั่นใจในสวัสดิการ 
บ าเหน็จบ านาญ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่บุคลากรจะได้รับ (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2554:45-87; ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์, 2550: 26-31) 

จากที่กล่าวมาจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้ให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ หากยังไม่มี
ด าเนินการใดๆ การน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
อาจประสบปัญหาความล้มเหลวของนโยบาย หรือการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติอาจส่งผลเสียต่อ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยในเร่ือง “การน านโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอ านาจด้านสุขภาพไปสู่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
ประเทศไทย” โดยเป็นกรณีศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปอยู่ใน
สังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วง 10 ปี เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
รัฐบาลในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในประเทศไทย นับตั้งแต่เกิดกฎหมายกระจายอ านาจด้านสุขภาพ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 

2. เพื่อเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่เหมาะสมกับบริบทการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในประเทศไทย  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การน านโยบายไปปฏิบัติ  การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการทางการเมือง เป็น
กระบวนการของกลยุทธ์ที่แสดง การปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลาย ในอันที่จะต่อสู้เพื่อให้
ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตนเอง ซึ่งสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบาย โดย
การสังเกตปรากฏการณ์ จริงที่เกิดขึ้น หรือถูกกระท าให้เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อ
เป็นการแสวงหาค าอธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เกิดขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใด มีความสัมพันธ์กับสาระ
นโยบายอย่างไร (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2555 : 91) และเป็นกระบวนการจัดการกับแบบแผนการน า
นโยบายไปปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตามเป้าหมายนโยบาย โดยยอมรับต่อข้อก าหนดที่เกิดขึ้น
จากการ ตัดสินใจไปก่อนแล้วหรือยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเร่ืองนั้นๆ (จุมพล หนิมพานิช, 2554 : 12) การ
น านโยบายไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนส าคัญ เน่ืองจากเป็นการตัดสินใจในนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ
ให้ประสบผลส าเร็จ  เป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
ค าสั่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งการตัดสินใจนโยบาย คือการบ่งชี้ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์  และการ
ก าหนดโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน เร่ิมด้วยการ
ก าหนดกฎพื้นฐานส าหรับการปฏิบัติ การคาดหมายผลลัพธ์ การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมาย การ
พิจารณาผลกระทบจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนา  ผลกระทบการตัดสินใจของหน่วย
ปฏิบัติ และการปรับปรุงกฎระเบียบที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Mazmanian and Sabatier, 1981: 538)  

การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจในรูปแบบนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยน าไปปฏิบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา โดยใน
ปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2550 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงนามส่งมอบภารกิจสถานีอนามัย 
จ านวน 35 แห่ง ใน 23 จังหวัดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวง
สาธารณสุข โดยยึดหลักการสถานีอนามัยไป บุคลากรสมัครใจ อัตราต าแหน่งและเงินเดือนตามตัวไป การ
ถ่ายโอนต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว (ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ, 2555 : 87) จากผลการประเมินความ
พร้อมของท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจ พบว่า องค์การบริการส่วนต าบลมีความพร้อมในการรับ
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ถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข แต่เป็นความพร้อมในบางภารกิจเท่านั้น การเตรียมความพร้อมในการถ่าย
โอนภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ค่อนข้างเป็นปัญหาไม่พบการเตรียมความพร้อม
อย่างเป็นระบบของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารของท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ การท างานของสถานี
อนามัยในพื้นที่ที่ถ่ายโอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่าง
ไปจากเดิม อัตราก าลัง ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นโดยส่วนมากยังเป็นต าแหน่งสนับสนุนในภาพรวม
ไม่มีปัญหา ทางด้านทรัพยากรในรูปของงบประมาณ และพบว่ายังมีข้อขัดข้องในเชิงระบบ และการ
ตีความ เพื่อแก้ปัญหา การถ่ายและเทียบโอนต าแหน่ง การสนับสนุนจาก CUP (contacting unit for primary 
care) และความสัมพันธ์กับระบบสาธารณสุข มีหลากหลายรูปแบบทั้งความสัมพันธ์อันดีเหมือนเดิม และ
ความสัมพันธ์ในลักษณะเฉยชา การพัฒนาทางด้านวิชาการของบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับผู้บริหารและการเมืองท้องถิ่นถือว่าอยู่ร่วมกันได้ การรับรู้ในตัวตนของ
เจ้าหน้าที่ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เข้าใจธรรมชาติการท างานในระดับท้องถิ่นมากขึ้น 
โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อม ทั้งส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุขควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจนที่ระบุให้ CUP มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนทรัพยากร ความรู้ทางวิชาการ และการติดตามดูแลด้านมาตรฐานบริการ
ทางวิชาการแก่สถานีอนามัยที่ถ่ายโอน เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ควรให้ความส าคัญกับความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในสถานบริการที่จะถ่ายโอนฯ ขนาดพื้นที่จ านวนหมู่บ้านหรือประชากรรับผิดชอบ ความพร้อม
ในเชิงงบประมาณของท้องถิ่น ความรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของผู้บริหารท้องถิ่นต่องานด้าน
สุขภาพ (ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ, 2555: 102) 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กระบวนการ 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยวิธีกรณีศึกษา (case study approach ) 

เน้นกระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วน
ร่วม (non-participant observation) และทางการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (documentary research)  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างจะถูกคัดเลือกตามคุณสมบัติในงานวิจัยก าหนดจากตัวแทนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในแต่ละภาค จ านวน 3 ภูมิภาค ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี (2) องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (3) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยทั้ง 3 องค์กรมีคุณสมบัติตามที่งานวิจัยก าหนด คือ เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางหรือมีรายได้ในระดับ 6-20 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการน านโยบาย
ด้านสุขภาพได้ปฏิบัติโดยได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยหรือปัจจุบันเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไปบริหารงานเอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2556  
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เครื่องมือท่ีใช้ 
เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับเร่ืองที่ต้องการศึกษามากที่สุด เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
ผสมผสานระหว่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (non structure interview) จ านวน 2 แบบ เพื่อใช้สัมภาษณ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยวิเคราะห์ใน
การศึกษา และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ประวัติผู้ตอบ ค าถามเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย ค าถามสืบค้นแนวความคิดของผู้ตอบ และค าถามเจาะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ สนทนา 
พูดคุยด้วยค าพูดของเขาเอง ค าถามเจาะ จะใช้ค าถามแบบเจาะหั กมุม การเปรียบเทียบ การสร้าง
สถานการณ์สมมติ หรืออาจกระตุ้นด้วยสิ่งของภาพนิ่ง (นิศา ชูโต, 2551:183) (2) แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)  เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบมี
โครงสร้าง เพื่อให้การสังเกตเป็นไปอย่างมีระบบ การสังเกตนี้ผู้วิจัยจะเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก กระท าตน
เป็นบุคคลภายนอกโดยไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ท าอยู่ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกว่าถูกรบกวน (นิศา  ชู
โต, 2551:141-142) ผู้วิจัยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมที่เป็นระบบ โดย
ใช้กรอบการสังเกตพฤติกรรมในปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ การกระท า (acts) กิจกรรม (activities) 
ความหมาย (meanings) การมีส่วนร่วม (participation) ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ (relationship) 
สถานที่ (settings) ตามแนวทางของ Lofland  (อ้างถึงในนิศา ชูโต, 255:141; อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช, 
2554:48-49) (3) แนวทางการวิเคราะห์เอกสาร (documentary research) โดยก าหนดประเด็นและเกณฑ์
ในการคัดเลือกเอกสารเพื่อให้ได้คุณภาพตามต้องการ โดยประเด็นและเกณฑ์นั้นเน้นเอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติของ อบต. (4) ตัวผู้วิจัย ในการวิจัยเชิงคุณภาพถือว่าผู้วิจัยเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการเก็บข้อมูล การจดบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (นิศา ชูโต, 2551:5-6 ;
สุภางค์ จันทวานิช, 2554:177) ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงทั้งในด้านความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ด้านการใช้ภาษา (wording) ด้านความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) และรูปแบบ (format) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การสังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วนร่วม (non-
participative observation) และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกน ามาใช้เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ได้มาก
ที่สุด โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลในกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา คือ บุคคลที่ก าหนดเป็นหน่วยวิเคราะห์
ในการศึกษาและบุคคลที่ก าหนดเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 ราย ดังนี้ (1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ 
นายก อบต.จ านวน 3 ราย (2) กลุ่มนิติบัญญัติ ได้แก่ ประธานสภา อบต.จ านวน 3 ราย (3) กลุ่มผู้รับ
นโยบายไปปฏิบัติโดยตรง ได้แก่ ผู้ที่ท าหน้าที่รับนโยบายและรับมอบหมายจากกลุ่มผู้บริหารและกลุ่ม
นิติบัญญัติโดยตรง ได้แก่ ปลัด อบต.จ านวน 3 ราย รองลงมาได้แก่ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 3 ราย และเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมครบถ้วน
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และทบทวนข้อมูลกันได้ จึงได้เลือกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติของ อบต.หรือเรียกว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ใน 3 กรณีศึกษา จ านวน 12 ราย ดังนี้ (1) 
กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานที่สถานบริการสาธารณสุข ที่จะต้องร่วมรับ
นโยบายและรับมอบหมายงานเพื่อน าไปปฏิบัติ จ านวน 3 ราย (2) กลุ่มภาคประชาสังคมได้แก่ ผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมในกระบวนการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต. ได้แก่ 
ก านันประจ าต าบล  จ านวน 3 ราย และประธาน อสม.ต าบล จ านวน 3 ราย (3) กลุ่มผู้รับบริการด้าน
สุขภาพ ได้แก่ ประชากรที่ได้รับบริการด้านสุขภาพที่เกิดจากการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติของ อบต. โดยผู้วิจัยจะเลือก ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและพร้อมให้สัมภาษณ์ พื้นที่ละ 2 
ราย รวม 6 ราย  ดังนั้น ในการวิจัยนี้ จึงใช้กรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา โดยก าหนดบุคคลให้เป็นหน่วย
วิเคราะห์ในการศึกษา จ านวน 12 ราย และก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) จ านวน 15 ราย   

การสังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participative observation)โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมแบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยจะเฝ้าสังเกตอยู่วงนอกและไม่เข้า
ไปร่วมในกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึกว่าถูกรบกวน ตามแนวทางของ Denzin  
(อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช, 2554:48-49) ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยออกแบบให้เป็นการสังเกตโดยตรง 
แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของผู้ถูกสังเกต โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเข้าไปสังเกตเงียบๆเพื่อให้ผู้ถูก
สังเกตรู้สึกว่าเป็นเร่ืองปกติ ภายใต้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ (ภัทรียา สุมะโน, 2550:102)   เป็นการ
ปรับกระบวนทัศน์ เพื่อความรู้และความเข้าใจอันจะเป็นข้อมูลส าคัญที่เป็นค าตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย รูปแบบหรือกระบวนการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในกรณีศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้
วิธีจดบันทึกข้อมูลแบบย่อในสมุดโน้ต ก่อนน าไปลงรายละเอียดและเรียบเรียงในแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมฉบับสมบูรณ์ โดยกระท าในวันเดียวกันเพื่อป้องกันการลืมข้อมูล  

การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยจะศึกษาจากต าราวิชาการ เอกสารการติดต่อราชการ ค าสั่ง ระเบียบ 
กฎหมาย แผนปฏิบัติการ ข้อบัญญัติ รายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของ อบต.ที่เป็นกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในกระบวนการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แนวทางการ
พิจารณาจัดระบบจ าแนกประเภทข้อมูลโดยยึดเนื้อหาข้อมูลเป็นเกณฑ์ตามแนวทางของ Holsti (อ้างถึงใน
สุภางค์ จันทวานิช, 2554:152) น าข้อมูลที่ค้นคว้าได้ทั้งหมดมาจัดกลุ่ม และหมวดหมู่ จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล ควบคู่ไปด้วยโดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยเบื้องต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการด าเนินการทั้งสามวิธี ใช้อุปกรณ์
ด้านโสตทัศนศึกษาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีทัศน์ เคร่ืองบันทึกเสียง  
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกหล่นเนื่องจากนักวิจัยไม่อาจจดบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์
หรือถ้อยค าได้ทันท่วงที ตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ช่วยรวบรวมข้อมูลของนักวิชาการหลายท่าน 
(Patton, 1982: 249-251; นิศา ชูโต, 2511: 167) 
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โดยผู้วิจัยได้เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ ทั้งนี้ การสัมภาษณ์เจาะลึกจะท าการนัดหมายไว้
ก่อน และเน้นบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่เป็นการพูดโต้ตอบแบบเป็นกันเอง (นิศา ชูโต, 2555:166) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับเร่ืองที่ต้องการศึกษามากที่สุด โดยสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของ
การวิจัย ดังภาพ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงแนวทางการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า  การน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ นโยบายสุขภาพองค์การ ทรัพยากรองค์การ สิ่งแวดล้อมองค์การ การบริหารงานองค์การ การ
สื่อสารองค์การ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยพบว่า 

องค์ประกอบหลักแรก คือ นโยบายสุขภาพองค์การ ซึ่งภายใต้องค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบ
รองที่น่าสนใจ คือ เป้าหมายสุขภาพที่เสริมสร้างรายได้ เป้าหมายสุขภาพที่ขนาดและกิจกรรมชัดเจน และ
การมีหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและหลักวิชาการอ่ืนๆ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า   
อบต. ทั้ง 3 แห่ง มีการก าหนดเป้าหมายสุขภาพแตกต่างกันไป แต่เป็นไปตามภารกิจด้านสุขภาพภายใต้
กฎหมาย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 โดยให้
ความส าคัญในด้าน เป้าหมายสุขภาพที่สร้างรายได้คล้ายกัน แต่นโยบายสุขภาพไม่เสริมสร้างรายได้
ครัวเรือน ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากประชาชนไม่ให้ความสนใจ ในขณะเดียวกัน หาก อบต. ก าหนด
เป้าหมายหรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพที่ขนาดใหญ่เกินไป ก าหนดกิจกรรมที่หลากหลายเกินไป หรือ
กิจกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายมากเกินไป หรือขัดแย้งกับความรู้สึกชาวบ้าน ก็

กระบวนการ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้ให้ข้อมูลขององคก์ร 12 คน ผู้ให้ข้อมูลของชุมชน 15 คน 

1.ฝ่ายบริหาร: นายก อบต. 3 คน 
2.ฝ่ายนิติบัญญัติ: ประธานสภา อบต. 3 คน 
3.ฝ่ายผู้รับนโยบายโดยตรง: ปลัด อบต. 3 คน 
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข 3 คน 

สังเกตการด าเนินกิจกรรมต่างๆ: การประชุม 
สัมมนา การบริการประชาชน 

กระบวนการ 
สังเกตพฤติกรรม
แบบไม่มีส่วนร่วม 

กระบวนการ 
ศึกษาเอกสาร 

1.ผู้ให้บริการสาธารณสุข: 3 คน 
2.ภาคประชาสังคม:  
  ก านัน 3 คน ประธาน อสม. 3 คน ประชาชน
ผู้มารับบริการ 6 คน  

1.ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2.เอกสารราชการ: ค าสั่ง ระเบียบ ข้อกฎหมาย แผนปฏิบัติการ รายงานการประชุม 
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อาจท าให้นโยบายไม่ประสบผลส าเร็จได้ ต้องก าหนดขนาดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
ให้มีความชัดเจน เหมาะสม จึงจะส่งผลต่อความส าเร็จ สามารถประเมินผลกระทบนโยบายได้ และ
สุดท้าย การมีหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหลักวิชาการอ่ืนๆ พบว่า หากเป้าหมาย
สุขภาพหรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ มีความสอดคล้องและใช้หลักวิชาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นหลัก จะมีความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ ซึ่งพบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่งไม่เคยผ่านการอบรม
การบริหารระบบการแพทย์และสาธารณสุขหรือการบริหารระบบสุขภาพจากหน่วยงานใดมาก่อน แต่
เกิดจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่และการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพในพื้นที่  

องค์ประกอบหลักท่ีสอง  การบริหารงานองค์การ ซึ่งมีองค์ประกอบรองที่ค้นพบ ได้แก่ ภาวะ
ผู้น า ทักษะผู้น า โครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ 
การควบคุมก ากับและประเมินผล  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าในด้าน ภาวะผู้น า ทักษะผู้น า อบต.ทั้ง 3 แห่ง มี
ผู้น าที่มีความจริงใจ ตั้งใจและมุ่งมั่นในการท างาน มีอุดมการณ์ ใช้หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ให้
ความส าคัญกับงานด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่ผ่านกลไกคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล และพร้อม
สนับสนุนทรัพยากรในการท างานด้านสุขภาพ ซึ่งพบว่าผู้น าชุมชนและประชาชน พอใจในการ
บริหารงานของผู้น า อบต. ถึงแม้ว่ายังมีโอกาสพัฒนางานด้านสุขภาพในอีกหลายเร่ืองก็ตาม ในส่วนด้าน
โครงสร้างสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่ง ให้ความส าคัญในเร่ืองโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่จะรองรับงานด้านสุขภาพรวมไปถึง รพ .สต.ที่ถ่ายโอนฯ จึงมีการจัดตั้งโครงสร้าง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครบทุกแห่ง ให้รับผิดชอบภารกิจด้านสุขภาพทั้งระบบและ รพ .สต. ส่วน
บุคลากรด้านสุขภาพพบว่ามีจ านวนและลักษณะวิชาชีพ แตกต่างกันไปตามภารกิจหรือนโยบายด้าน
สุขภาพที่ อบต.ก าหนด แต่ละแห่งจึงมีความเพียงพอไม่เท่ากัน มีแหล่งเงินงบประมาณหลายแห่ง แหล่ง
เงินงบประมาณหลักได้แก่ กองทุนสุขภาพต าบล ส่วนแหล่งเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติท้องถิ่น มัก
เน้นเร่ืองการลงทุนด้านสุขภาพ การจ้างบุคลากรด้านสุขภาพ และพบว่ามีเงินบ ารุงของ รพ.สต.เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา  ค่าเวชภัณฑ์ ส่วนในด้านการก าหนดวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐาน
งานด้านสุขภาพ พบว่ามี อบต.สองแห่งมีการด าเนินงานเร่ืองนี้ในระดับหนึ่ง อีกหนึ่งแห่งยังไม่
ด าเนินการ ต้องถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ เนื่องจากสุขภาพเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เป็นเร่ืองเกี่ยวกับความ
เจ็บป่วยและการระบาดของโรค รวมทั้ง นายก อบต.ก็เป็นเจ้าพนักงาน ด้วย การก าหนดวิธีปฏิบัติงาน
หรือมาตรฐานด้านสุขภาพร่วมกันระหว่าง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ .รพ.สต.กับ 
นายก อบต.และทีม บริหาร อบต.จึงเป็นสิ่งส าคัญและต้องด าเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง วิธีปฏิบัติงาน
และมาตรฐานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือด้านสุขภาพร่วมกัน ที่พบใน อบต.ที่ด าเนินการ 
อาทิเช่น วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ฯลฯ และสุดท้าย 
การควบคุมก ากับและประเมินผลพบว่า อบต. ทั้ง 3 แห่งใช้กลไกในการควบคุม ก ากับ และประเมินผล
ไม่เหมือนกัน บางแห่งใช้กลไกคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล บางแห่งใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
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เฉพาะกิจติดตามประเมินผล แต่ทั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ
ด้านสุขภาพ ขององค์การของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป   

องค์ประกอบหลักท่ีสาม ทรัพยากรองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบรองที่ส าคัญ คือ จ านวน
และสมรรถนะบุคลากร งบประมาณกองทุนต าบล  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า ในด้าน จ านวนและสมรรถนะบุคลากร พบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่ง มีการเพิ่มจ านวนและสาขาวิชาชีพ
ในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เท่ากัน ยังมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในบางแห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับกรอบอัตราก าลัง ที่เป็นไปตามภารกิจด้านสุขภาพที่ อบต.ก าหนด มีการเปิดกรอบอัตราก าลังไว้อีก
หลายต าแหน่งเพื่อรอการถ่ายโอนฯหรือบรรจุเพิ่ม พบว่าบุคลากรที่มีอยู่  มีความรู้ มีความขยัน มี
ความสามารถต่อการท างานด้านสุขภาพ ส่วนด้านงบประมาณกองทุนต าบล พบว่า อบต.ทั้ง 3 แห่ง มี
งบประมาณกองทุนต าบล เป็นแหล่งเงินงบประมาณหลักในการด าเนินงานตามนโยบายสุขภาพหรือ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ซึ่งหากพัฒนากองทุนต าบลได้ดี จะเป็นกองทุนสุขภาพที่ชัดเจนและมี
ประโยชน์มากในระดับต าบล และมีเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ อบต .  เป็นเงินงบประมาณที่
สนับสนุนการลงทุนด้านสุขภาพ อาทิเช่น การลงทุนด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การจ้างบุคลากรด้าน
สุขภาพ โดยมีเงินบ ารุงสถานบริการ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเวร ค่าตอบแทน และค่าเวชภัณฑ์ ส่วนด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อบต.ทั้ง 3 แห่ง มีการสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สนับสนุน
ครุภัณฑ์ส านักงานและยานพาหนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตามแผนความต้องการของส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้มีความสะดวก และมีมาตรฐานในการท างาน  

องค์ประกอบหลักท่ีสี่ การสื่อสารองค์การ องค์ประกอบรองที่เด่นชัด คือ การสื่อสารภายใน
องค์การ การสื่อสารภายนอกองค์การ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  อบต. 1 แห่ง มีการสื่อสารภายในองค์การที่
ไม่ซับซ้อนมากนัก เนื่องจากจ านวนบุคลากรมีไม่มาก จึงไม่กล่าวถึงเร่ืองนี้ อบต . อีก 2 แห่ง  มีการ
สื่อสารแบบเป็นทางการหรือระบบราชการ อาทิเช่น หนังสือราชการ ค าสั่งปฏิบัติการ ฯลฯ  มีการสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การโทรศัพท์ โทรสาร  การพูดคุย ฯลฯ และมีการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
หรือเมื่อมีโรคระบาด อาทิเช่น โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของ
บุคลากร ในการน านโยบายด้านสุขภาพขององค์การไปปฏิบัติ  บางแห่งมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ เข้าใจในนโยบายด้านสุขภาพขององค์การผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
บางแห่งมีการลงเยี่ยมครัวเรือนของเจ้าหน้าที่หรือ อสม.เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความ
เคลื่อนไหว ทราบการท างานด้านสุขภาพขององค์การหรือภาคเครือข่าย  ส่วนในด้าน การสื่อสาร
ภายนอกองค์การ อบต.ทั้ง 3 แห่ง ใช้หลักการผสมผสานระหว่างการสื่อสารแบบเป็นทางการและการ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  

องค์ประกอบหลักท่ีห้า สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ องค์ประกอบรองที่น่าสนใจ คือ สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ านาจท้องถิ่น ผลการศึกษาสรุป
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ได้ว่า อบต.ทั้ง 3 แห่งมีสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แตกต่างกัน เป็นไปตาม
บริบทของพื้นที่ แต่มีผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของทีมผู้บริหาร ทีมผู้ปฏิบัติ ที่จะต้องก าหนดนโยบายด้าน
สุขภาพหรือแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น และต้ อง
เกื้อหนุนต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเจาะจง หรือตั้งใจที่จะให้เป็นไปตามนั้น อันจะ
น ามาสู่การสนับสนุน และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ส่วนองค์ประกอบรองด้านการเมือง
ท้องถิ่นและผู้มีอ านาจท้องถิ่น ด้วย อบต.ทั้ง 3 แห่ง มีลักษณะการเมืองท้องถิ่นไม่เหมือนกัน มีการเมือง
ท้องถิ่นแบบทีมเดียวบริหาร อบต.มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีนักการเมืองแบบหลายกลุ่มสลับสับเปลี่ยน
กันเป็นผู้บริหาร อบต. ในขณะเดียวกันการเมืองระดับชาติในพื้นที่ มีทั้งแบบสนับสนุนพรรคเดียวและ
แบบสนับสนุนหลายพรรค จึงเหมือนเป็นแรงเสริมความเป็นนักการเมืองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง หรืออ่อนแอ
ได้ด้วยเช่นกัน สิ่งที่เห็นร่วมทั้ง 3 อบต. ได้แก่ ประชาชนจะให้ความส าคัญกับผลงาน เชิงประจักษ์ใน
พื้นที่ของนายก อบต. และนายก อบต.จะเดินหน้าท างานตามนโยบายที่ได้ก าหนด ซึ่งนโยบายด้าน
สุขภาพเป็นเร่ืองหนึ่งที่จะต้องท าให้ประชาชนเห็นผลกระทบในเชิงบวกยิ่งบวกในหลายๆ เร่ือง หลายๆ 
ด้านยิ่งดี เพราะจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้น าชุมชน ของประชาชนในสมัยต่อไป พื้นที่ อบต.ใดมี
นักการเมืองท้องถิ่นหลายกลุ่ม ก็จะมีการแข่งขันกันในเร่ืองสุขภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผู้น าชุมชนใน
พื้นที่ มักกลายเป็นผู้มีอิทธิพล เนื่องจากเป็นนักปกครองในพื้นที่ นโยบายด้านสุขภาพใดสร้างผลงานได้
ถูกใจ ก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้น าชุมชนด้วย   

องค์ประกอบหลักสุดท้าย  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า อบต.ทั้ง 
3 แห่ง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ  เร่ืองของสุขภาพไม่ใช่เร่ืองของ อบต.
หรือ รพ.สต.แต่เป็นเร่ืองของทุกคนที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันด าเนินการ ช่วยกันรับผิดชอบ  ดังนั้น อบต.
ทั้ง 3 แห่ง ได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานด้านสุขภาพ 
โดยพบว่าในพื้นที่ อบต.ที่เครือข่ายมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว อบต.ก็สนับสนุนผ่านแผนปฏิบัติการด้าน
สุขภาพโดยกองทุนต าบลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในทุกๆ ปี ในพื้นที่ อบต.ที่เครือข่าย ยังไม่เข้มแข็ง  
ก็ใช้วิธีเชิญชวน ชักชวนประสานงานให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมพัฒนางานด้านสุขภาพ เพื่อท าให้
เกิดภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ บางเครือข่ายมีผลก าไร ก็คืนผลก าไรบางส่วน ไปพัฒนา รพ .สต.ไป
พัฒนาสังคม นอกจากนั้นยังได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์การภายนอก เพื่อให้มาร่วม
พัฒนางานด้านสุขภาพในพื้นที่ เสริมงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ รพ.สต.ให้เข้มแข็งมาก
ขึ้น หรือแบ่งเบาภารกิจ รพ.สต.ที่บุคลากรไม่เพียงพอ ด้วยวิธีการท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU: 
Memorandum of Understanding) กับหน่วยงานนั้นๆ หรือด้วยวิธีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันโดย
กองทุนต าบล หรือ อบต.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี  
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อภิปรายผล 
 แนวทางการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ที่เหมาะสมกับบริบทของการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในประเทศไทย
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบายสุขภาพองค์การ ทรัพยากรองค์การ สิ่งแวดล้อม
องค์การ การบริหารงานองค์การ การสื่อสารองค์การ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดย 
 ประการแรก อบต.เป็นรูปแบบการปกครองที่รัฐบาลมุ่งเน้นการกระจายอ านาจไปสู่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบท  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือเข้ามามีบทบาทในการดูแลบริหาร
บ้านเมืองด้วยตนเอง เป็นนิติบุคคล โดยมีอิสระในการตัดสินใจในกิจการของตนเอง พร้อมอ านาจหน้าที่
รอบด้าน เพื่อสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นหรือท าให้ความใฝ่ฝันของคนท้องถิ่นเป็นจริงมากขึ้น 
(อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543: 18) พัฒนาบ้านเมืองตนเองตามความใฝ่ฝัน ตามความสร่งสรรค์ของตนเอง
ได้มากขึ้น โดยเป็นไปตามภารกิจ ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีกฎหมายที่ก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ 
อบต.ไว้หลายฉบับเร่ืองสุขภาพประชาชนก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ผู้บริหาร อบต. จะต้องน าไปปฏิบัติ ภายใต้ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ อันได้แก่ ลักษณะพื้นที่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่าง
กัน แต่ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งพบว่า อบต.ในประเทศไทยมีระดับการน า
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2555: 20) 

ประการท่ีสอง  การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.มักเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(กกถ) คร้ังที่ 2/2550 วันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ.2550 ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้กับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นนโยบายที่ค่อนข้างเร่งด่วน และเร่งรัดในระยะเวลาและเป้าหมายพื้นที่ในระดับ
ส่วนกลาง เป็นเหตุให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ 
อบต. ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่อต่างๆ ที่เป็นหัวใจส าคัญของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ยังมีความจ าเป็นต้องให้เวลาในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ท าความเข้าใจร่วมกัน ประกอบกับ
รัฐบาล ยังขาดรูปธรรมที่ชัดเจนในการสนับสนุน ติดตาม ก ากับ แก้ไขปัญหา การน านโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ด้วย  จึงท าให้ต้องใช้ประสบการณ์ และภาวะผู้น าที่มีอยู่ ด าเนินการไป
ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ 

ประการท่ีสาม  การพัฒนาบุคลากรของ อบต.ให้มีความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มี
กระบวนทัศน์การพัฒนาระบบสุขภาพ ยังไม่มีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อบต.ทั้ง 3 แห่ง ยังไม่เคย
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือการบริหารระบบสุขภาพจากหน่วยงานใดมา
ก่อน ยังคงใช้หลักการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านสุขภาพผ่านกระบวนการสื่อสารแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการภายในองค์การเป็นส าคัญ ใช้ความเป็นผู้น าและเป็นทีมบริหาร ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
หรือกระตุ้นการท างานภายใต้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา และยังใช้ความสัมพันธ์เดิม
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กับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพอยู่  ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าควรเพิ่มองค์ความรู้ดังกล่าว
ให้สมบูรณ์มากขึ้น 

ประการท่ีสี่  จากผลการวิจัยพบองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในประเทศไทย ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักแรก   นโยบายสุขภาพองค์การ องค์ประกอบรองที่ส าคัญได้แก่ 
เป้าหมายสุขภาพที่เสริมสร้างรายได้ เป้าหมายสุขภาพที่ขนาดและกิจกรรมชัดเจน และการมีหลักวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขและหลักวิชาการอ่ืนๆ ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภารกิจด้านสุขภาพตามกฎหมายที่ให้ อบต.น าไปปฏิบัติ 
มีจ านวนมาก ดังนั้นผู้บริหาร อบต. จึงเลือกก าหนดนโยบายสุขภาพที่ตรงใจและถูกใจประชาชน หรือกึ่ง
ประชานิยม การก าหนดขนาดเป้าหมายชัดเจน กิจกรรมชัดเจน และเป็นไปตามหลักวิชาการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขและหลักวิชาการอ่ืนที่ชัดเจน จะช่วยให้ประชาชนสนับสนุน บุคลากรผู้ปฏิบัติ
จะให้ความร่วมมือและพร้อมน านโยบายไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้นโยบายดังกล่าวประสบ
ผลส าเร็จได้ สอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี (2546 : 297) กล้า ทองขาว (2534 : 302-303) ที่พบว่า นโยบาย
องค์การ กลุ่มเป้าหมายชัดเจน รูปแบบและกิจกรรมที่ชัดเจน การมีทฤษฎีและวิชาการรองรับที่เหมาะสม 
เป็นองค์ประกอบรองที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย และ Mazmanian and Sabatier (1981) ที่ได้เสนอ
ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยกล่าวถึง นโยบายองค์การ : วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย  
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสาระนโยบาย ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  องค์ประกอบหลักที่สอง  การบริหารงานองค์การ พบองค์ประกอบรอง ได้แก่  ภาวะ
ผู้น าทักษะผู้น า โครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ  
และการควบคุมก ากับและประเมินผล ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไป
ปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้น า อบต.มาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชนทุกๆ 4 ปี 
จึงมีความกระตือลือล้นในการท างานเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส าหรับโครงสร้าง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญ หากไม่มีส่วนงานนี้ถือว่างาน
ด้านสุขภาพอาจไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติการของ อบต. เนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติก็อาจเป็นไปได้ ส่วนวิธี
ปฏิบัติและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ และการควบคุมก ากับแระเมินผล ถือเป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางที่
ส าคัญในการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ลดความขัดแย้ง ลดการท างานที่ล้ า
เส้นซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งพบว่ายังด าเนินการไม่มากนัก อาจเป็นเพราะเร่ืองของสุขภาพ เร่ือง
การบริหารงานสุขภาพ ผู้บริหารอาจต้องมีองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับดี
พอสมควร แต่พบว่าผู้บริหาร อบต.กลับไม่ได้รับการอบรมการบริหารงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขหรือด้านสุขภาพ จากหน่วยงานใดๆ การบริหารงานองค์การ จึงส่งผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติของ อบต.สอดคล้องกับ กล้า ทองขาว (2534 : 302-303) ซึ่งพบว่า การบริหารงานองค์การ เป็น
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องค์ประกอบหลักที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติไปปฏิบัติ  การ
ดูแลสุขภาพเด็กไปปฏิบัติในรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา  

องค์ประกอบหลักที่สาม ทรัพยากรองค์การพบองค์ประกอบรอง ได้แก่ จ านวนและ
สมรรถนะบุคลากร งบประมาณกองทุนต าบล และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรเป็นองค์ประกอบ
หลักส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ถ้าปราศจากทรัพยากรองค์การ นโยบายที่ก าหนดก็ไม่ถูกน าไป
ปฏิบัติ โดยเฉพาะ อบต.ด้วยแล้ว ทรัพยากรองค์การยิ่งเป็นสิ่งส าคัญ สอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี (2546 
: 297) วรเดช จันทรศร (2551 : 248) พบว่าทรัพยากรองค์การ: งบประมาณ, บุคลากรและสมรรถนะ
บุคลากร, สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การน าหลักสูตร
วิทยาลัยครูไปปฏิบัติของสหวิทยาลัยอีสานใต้ การน านโยบายสาธารณสุขด้านสาธารณสุขมูลฐานและยา
เสพติดไปปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข การประเมินองค์ประกอบความพร้อมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
  องค์ประกอบหลักที่สี่ การสื่อสารองค์การพบองค์ประกอบรอง ได้แก่ การสื่อสาร
ภายในองค์การ การสื่อสารภายนอกองค์การ ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในยุคปัจจุบันระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญอย่าง
รวดเร็ว ทุกหลังคาเรือนมีโทรศัพท์มือถือ ทุกหน่วยงานมีโทรสาร โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตการสื่อสาร
จึงสะดวกขึ้นมากในยุคปัจจุบัน จึงท าให้การสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติ และการสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก องค์การภายนอก มีความสะดวกมากขึ้น สอดคล้องกับ ทองใบ  สุดชารี (2546: 297) 
ที่พบว่า การสื่อสารองค์การ เป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การน าหลักสูตร
วิทยาลัยครูไปปฏิบัติของสหวิทยาลัยอีสานใต้ และกิตติ บุนนาค (2536: 268)  พบว่า การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ มีผลต่อความล้มเหลวในการน านโยบาย การใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติใน
กิจการธุรกิจโรงแรมการให้บริการสุขภาพในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีไปปฏิบัติในพื้นที่ชนบทประเทศจีน 
  องค์ประกอบหลักที่ห้า สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ พบว่าองค์ประกอบรองที่พบคือ 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ านาจท้องถิ่น ส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติของ อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันของ อบต. การเมือง
ท้องถิ่นอื่นๆ การเมืองระดับชาติ เป็นแบบอย่างการแบ่งพรรคแบ่งพวก และในปัจจุบัน อบต.มีบทบาทที่
ส าคัญมากขึ้นในพื้นที่ชนบท สิ่งเหล่านี้มีผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของ อบต. และส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติด้วย สอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2551: 248) ทองใบ สุดชารี (2546: 297) กล้า ทองขาว 
(2534: 303) พบว่า สิ่งแวดล้อมองค์การ: สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น การเมือง เป็น
องค์ประกอบรองที่ส่งผลส าเร็จในการน านโยบาย การน านโยบายสาธารณสุขด้านสาธารณสุขมูลฐาน
และยาเสพติดไปปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข  
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องค์ประกอบหลักสุดท้าย  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่าองค์ประกอบหลัก 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติของ 
อบต. ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสภาพปัจจุบันเร่ืองของสุขภาพท้องถิ่น อบต.หน่วยงานเดียว ไม่สามารถท า
ให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลสุขภาพดีได้ ไม่สามารถท าให้ต าบลปราศจากโรคติดต่อต่างๆ ได้  การดึงภาคี
เครือข่ายในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ มาร่วมพัฒนางานสุขภาพ น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืน 
สอดคล้องกับ ส าเริง  แหยงกระโทก (2545: 95-96 ) พบว่า การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ และการ
ให้ความส าคัญกับหน่วยบริการปฐมภูมิ  ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติ 
และ สมพันธ์ เตชะอธิก (2551: 75-76)  ได้ศึกษาการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต. จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ การใช้กลไกภาคีต่างๆ
ร่วมมือกันท างาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  Dzakula (2008: 88) ได้ศึกษา
รูปแบบและความท้าทายในการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติภายใต้การกระจายอ านาจด้านสุขภาพ
ของประเทศโคเอเชีย พบว่าการไม่จัดระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ซึ่งหลักการมีส่วนร่วมถือเป็นแนวทางของหลักธรรมาภิบาลนั้นเอง 

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยและข้อค้นพบทั้งหมดสามารถน ามาสังเคราะห์แนวทางส าหรับการน า
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมตามบริบทการ
บริหารราชการของรัฐบาล ดังภาพ 2 
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ภาพ 2 แนวทางการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามแนวทางการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. จัดโครงการฝึกอบรมการน านโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติให้กับทีมบริหาร อบต. ด้วยข้อ

ค้นพบงานวิจัย พบว่า การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ในประเทศไทย ที่เกิด
จากการกระจายอ านาจด้านสุขภาพนั้น มีการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติที่มีความ
แตกต่างกัน โดยเป็นไปตาม 6 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองที่ส าคัญได้แก่ การก าหนด
นโยบายสุขภาพองค์การ การบริหารองค์การ ทรัพยากรองค์การ การสื่อสารองค์การ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้บุคคลที่จะท าหน้าที่
บริหารงาน อบต.ได้แก่ นายก อบต. ปลัด อบต. ประธานสภา อบต. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สามารถที่จะบริหารงานด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องเพิ่มความรู้ สมรรถนะ 
ต่างๆ เหล่านี้ ให้พร้อมมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมคร้ังนี้ควรเป็นรูปแบบของการจัดการความรู้ สร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมด้วยการจัดให้มีการศึกษาดูงาน อบต .ที่ประสบผลส าเร็จในการ

ทรัพยากรองค์การ 

- จ ำนวนและสมรรถนะบคุลำกร  
- งบประมำณกองทุนต ำบล 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
 

นโยบายสุขภาพองค์การ 

- เป้ำหมำยสุขภำพที่สร้ำงรำยได้ 
- เป้ำหมำยสุขภำพที่ขนำดและกิจกรรม 

   ชัดเจน 

- กำรมหีลักวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์และ 

  สำธำรณสุขและหลกัวิชำกำรอ่ืนๆ 

การบริหารงานองค์การ 
- ภำวะผู้น ำ ทักษะผู้น ำ  
- โครงสร้ำงส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- วิธีปฏิบัติและมำตรฐำนงำนด้ำนสุขภำพ 
- กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

 

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 

- สภำพเศรษฐกิจ สภำพสังคม และ 

  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- กำรเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ ำนำจท้องถิน่  

 

ความส าเร็จของ 
การน านโยบาย 

สาธารณะด้าน
สุขภาพไปปฏิบัติ 

 

การสื่อสารองค์การ 

- กำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 

- กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กำร 

- กำรสื่อสำรมวลชน 
 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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บริหารงานด้านสุขภาพ ควรก าหนดการอบรมเป็นรุ่นๆ มีระยะเวลาในการอบรมต่อเนื่อง โดยจัดเป็น
โครงการประจ าที่ผู้บริหาร อบต.ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ 

2. พัฒนาโครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของ อบต.ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพใน
การท างานด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยโครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีปลัด อบต .หรือ 
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บริหารนั้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานด้าน
สุขภาพในอบต. เพราะเป็นส่วนงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมตัดสินใจกับนายก อบต.ในการน า
นโยบายด้านสุขภาพไปปฏิบัติ  ดังนั้น จ าเป็นต้องเพิ่มความรู้หลักการบริหารงานด้านสุขภาพ การมอบ
อ านาจในการสั่งการและการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสม การเพิ่มจ านวนบุคลากรและลักษณะสาขา
วิชาชีพด้านสุขภาพให้เพียงพอกับภารกิจที่องค์การก าหนด สนับสนุนหรือจัดงบประมาณในการท างาน
ด้านสุขภาพให้เพียงพอ  และก าหนดวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานงานด้านสุขภาพ ให้ครอบคลุมงานด้าน
สุขภาพที่จ าเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างานด้านสุขภาพร่วมกับ อบต.หรือภาคีเครือข่ายต่างๆ จะ
ส่งผลให้การน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต.ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุขโดย

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมมือกันในการพัฒนา อบต. ให้ก้าวไปข้างหน้าในการน า
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ เพื่อการตอบโจทย์ “สุขภาพของท้องถิ่นโดยท้องถิ่นเพื่อ
ท้องถิ่น” ทั้ง 2 กระทรวงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญ ในการสร้างความพร้อมของ
องค์ประกอบต่างๆในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติของ อบต. ให้ตรงประเด็นสร้าง
นโยบายชัดเจน เสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน  สนับสนุนทรัพยากรให้พร้อม เสริมการสื่อสาร และ
สร้างการมีส่วนร่วมให้ดียิ่งขึ้น ให้ อบต.รู้สึกพึงพอใจและท้าทายกับสิ่งใหม่ๆในสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตามประสบการณ์ของพื้นที่ หรือละเลยการสนับสนุน
ในสิ่งที่พื้นที่ต้องการ 

 2. กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรเปิดโอกาสให้ อบต .
ได้รับการถ่ายโอนสถานบริการสุขภาพในระดับต าบลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมา
บริหารงานเอง โดยลดขั้นตอนกระบวนการประเมินความพร้อมของ อบต.จากคณะกรรมการประเมิน
ความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อน
และยุ่งยาก เพื่อให้ อบต.ได้มีสถานบริการสุขภาพระดับต าบลเป็นของตนเองมากขึ้น สามารถพัฒนางาน
ด้านสุขภาพได้ครบทั้งระบบมากขึ้น เพื่อเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน 

3. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ควรต้องร่วมมือกัน
ในการติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
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ไปปฏิบัติของ อบต. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพัฒนาการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาขั้นตอนการก าหนดนโยบาย (policy formulation) และการศึกษาขั้นตอนการ

ประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องได้รับการค้นคว้าเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมต่อการก าหนดนโยบายและการประเมินผลต่อไป 

2. แม้จะเป็นวิจัยเชิงคุณภาพแต่การวิจัยเชิงปริมาณควรมีการด าเนินควบคู่ไปด้วย ดังนั้น การหา
อิทธิพลของปัจจัยต่อองค์ประกอบโดยใช้หลักการทางสถิติจึงมีความจ าเป็น เพื่อเป็นการยืนยัน
ผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

3. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในการน านโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไป
ปฏิบัติเท่านั้น ยังมีนโยบายสาธารณะที่ส าคัญอีกจ านวนมากที่ อบต.ควรน าไปปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
ควรต้องมีการศึกษาเช่นกัน 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม มณีโรจน์  ดร.ภัทรียา สุมะโน และ ดร.จารุรัตน์ 
แหยงกระโทก ที่กรุณาเป็นกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในคร้ังนี้  
เอกสารอ้างอิง 
กล้า ทองขาว.การน านโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ: แนวคิดทฤษฎีและแนวการด าเนินงาน.  
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