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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 

ในปจจุบันปญหาดานการสาธารณสุข โดยเฉพาะการติดตอของโรคระบาดที่สําคัญซึ่ง
เปนโรคที่อุบัติขึ้นใหมและมีการติดตออยางรายแรง ไดแก โรคเอดส โรคซารส โรคไขหวัดนก 
รวมถึงโรคที่ไมไดเปนโรคติดตอรายแรงแตเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและตายสูง เชน โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ลวนเปนสาเหตุสําคัญของปญหาดานสุขภาพอนามัยที่สําคัญของ
ประชาชน ซ่ึงงานสาธารณสุขมูลฐานถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว เพราะหลักการสําคัญของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือการที่ประชาชนมีความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการแกปญหาดานการสาธารณสุข
ในหมูบานหรือชุมชนของตน โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหคําแนะนํา ช้ีแนะ สนับสนุนตาม
หลักการสาธารณสุขมูลฐาน  

หลักการของงานสาธารณสุขมูลฐานมีองคประกอบรวม 14 องคประกอบ ไดแก 
การสุขศึกษา โภชนาการ การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล การเฝาระวังโรคประจําถิ่น 
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว การรักษาพยาบาล
งาย ๆ การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน สุขภาพจิต ทันตสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดลอม 
การคุมครองผูบริโภค การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไมติดตอ และการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส ฉะนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐที่ใกลชิด
ประชาชนมากที่สุดจึงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหประชาชนและชุมชนได
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการมีสวนรวมในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) โดยกฎหมายได
กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องดังกลาวไวดังนี้ 
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  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (3) ปองกันและระงับโรคติดตอ” 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   “มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
   (4) ปองกันและระงับโรคติดตอ” 
  “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50” 
  “มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
   (7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข” 
  “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 
   (2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
   (3) กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข” 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  “มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
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  - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดวา 
   “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
   (14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค” 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ดังนี้  
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล” 
  “มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
   (19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ 
ควบคุมโรคติดตอ” 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานนี้ กําหนดขึ้นตามองคประกอบสําคัญของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนํา
ชุมชน รวมถึงไดกําหนดแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยมี
ตัวช้ีวัดที่สําคัญ คือ ภาวะสุขภาพของประชาชนและความสามารถในการพึ่งตนเองดานสุขภาพของ
ประชาชนและชุมชน 
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 1.3   วัตถุประสงค  
 1.3.1 เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการกําหนด
ยุทธศาสตร นโยบาย โครงการ/กิจกรรม และการบริหารจัดการและการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 1.3.2 เพื่อเปนแนวทางใหผูนําชุมชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน (อสม.) ใชในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน 

1.4   คํานิยาม 
 1.4.1 การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง บริการสาธารณสุขในระดับตําบลและหมูบาน
หรือชุมชนในเขตเมืองที่เพิ่มเติมหรือเสริมจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และแกไขปญหาสาธารณสุข
ในหมูบานหรือชุมชนของตนได โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุนเพื่อให
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพ 
 1.4.2 งบประมาณสําหรับพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง เงินงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยประกอบดวย  
  1) เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซ่ึงรัฐจัดสรรใหกับชุมชนในเขต
เทศบาล และหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศตามจํานวนหมูบาน/ชุมชน เพื่อ
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําหรับการพัฒนาสุขภาพของหมูบาน/ชุมชน โดยหมูบาน/
ชุมชนจะตองจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหการใชงบประมาณ
เปนไปตามความตองการของประชาคมหมูบานหรือชุมชน ซ่ึงมีขอบเขตการใชเงินใน 3 กลุม
กิจกรรม ไดแก  

- การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของคนในหมูบาน/ชุมชน  
- การแกไขปญหาสาธารณสุขของหมูบาน/ชุมชน  
- การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

  2) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนงบประมาณซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงในกรณีพบปญหาเรงดวนเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ประชาคมหมูบาน/
ชุมชน สามารถจัดทําโครงการเสนอผูบริหารฯ เพื่อของบประมาณไปดําเนินการได 
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  3) งบประมาณจากแหลงอื่น เชน กระทรวงตางๆ แหลงทุนอื่น หรือองคกร
พัฒนาเอกชน ฯลฯ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
ประชาคมหมูบาน/ชุมชน หรือชุมชน สามารถจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานได  
 1.4.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการ 
คัดเลือกจากชาวบานในแตละหมูบาน/ชุมชนและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด โดยมี
บทบาทสําคัญในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อขาวสารสาธารณสุข 
การแนะนํา เผยแพรความรูดานสุขภาพ การวางแผน การประสานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ตลอดจน
ใหบริการสุขภาพดานตางๆ ในชุมชน ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังและปองกันควบคุม
โรค การรักษาพยาบาลขั้นตนตามขอบเขตที่กําหนดและการสงตอผูปวย รวมถึงการฟนฟูสภาพ  
 1.4.4 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมายถึง สถานที่ที่เปนจุดศูนยรวมใน
การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหแกประชาชน
ในหมูบานหรือชุมชน เชน การชวยเหลือรักษาพยาบาลขั้นตน การตรวจคัดกรองโรค การสงตอ
ผูปวย การเผยแพรขาวสารสาธารณสุขและใหคําแนะนําดานสุขภาพ เปนตน รวมถึงใชเปนสถานที่
พบปะปรึกษาหารือระหวางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนกับประชาชน โดยสถานที่ตั้ง
อาจจัดสรางเปนอาคารเฉพาะ หรือใชมุมใดมุมหนึ่งของสถานที่ที่มีอยูแลวในชุมชนที่ประชาชน 
ในชุมชนใหความเห็นชอบ เชน บานของผูนําชุมชนหรือบานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน วัด ศาลาประชาคม เปนตน 
 1.4.5 แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสค.) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน
ในครอบครัวที่ไดรับการถายทอดความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนจาก
เจาหนาที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และทําหนาที่เปนบุคคลหลักในการ
จัดการปญหาสุขภาพในครอบครัวของตน 
 1.4.6 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลัก หมายถึง ลักษณะที่บงบอกสภาพหรือ
คุณสมบัติการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระบบของการ
ดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม ดังกลาว ในขอ 1.4.2 
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 1.4.7 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบ หมายถึง ลักษณะที่บงบอกสภาพหรือ
คุณสมบัติการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามองคประกอบ
ของงานสาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ ประกอบดวยตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา ซ่ึงเปนกิจกรรมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมจะพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  


