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บทที่ 2
องคประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในชวงเวลา 2 ทศวรรษที่ผานมา เปนที่ยอมรับกันทั่วโลกแลววา การสาธารณสุขมูลฐาน
เปนยุทธศาสตรสําคัญที่สุดที่จะชวยใหทุกประเทศสามารถจัดบริการสาธารณสุขใหบรรลุเปาหมาย
สุขภาพดีถวนหนาตามยุทธศาสตรสากลขององคการอนามัยโลก โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขแหงเวลา
ทรั พ ยากร เครื่ อ งชี้ วั ด เป า หมาย และประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกการบริ ห ารงานตามแผนงาน
โดยเฉพาะของแตละประเทศ ทั้งนี้ในกลยุทธของการสาธารณสุขมูลฐานนั้น ชุมชนนับเปนกุญแจ
สําคัญที่จะไขไปสูความสําเร็จ พิจารณาไดจากคําประกาศแหง อัลมา-อะตา (Declaration of Alma-Ata)
ซึ่งเปนผลงานของการประชุมระหวางประเทศครั้งประวัติศาสตร เรื่อง การสาธารณสุขมูลฐาน ณ
เมือง อัลมา-อะตา ในสหภาพโซเวียต เมื่อ พ.ศ. 2521 ซึ่งระบุไวตอนหนึ่งวา (WHO. 1978: 8-9)
“การสาธารณสุขมูลฐาน คือ บริการสาธารณสุขอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษยที่
ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร สอดคลองกับความเปนอยูและเปนที่ยอมรับของสังคม เขาถึงชุมชน
ครอบครั ว และตั ว บุ ค คล โดยที่ ชุ ม ชนได มี ส ว นร ว มอย า งเต็ ม ที่ แ ละสามารถทํ า นุ บํ า รุ ง ให
เจริญกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคงตามหลักการพึ่งตนเองและตัดสินใจไดดวยตนเอง ทั้งนี้จะตอง
ไดรับการเชื่อมตอใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยถือวา
เปน กลไกสํ าคั ญยิ่งของการพัฒนาสัง คมและเศรษฐกิจ ของชุมชน ที่ จ ะนํา บริการเข า ไปใหถึ ง
ประชาชน ณ ที่อยูอาศัยและที่ทํางานใหดีที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําได”
การสาธารณสุขมูลฐาน ไดถูกนํามาใชเปนกลยุทธใหบรรลุการมีสุขภาพดีถวนหนาของ
ประชาชน คือมุงใหประชาชนทุกคน ทุกกลุมอายุ ทุกกลุมอาชีพ มีสิทธิ มีโอกาสและมีสวนรวม
ในการพัฒนาสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนไดรับบริการสาธารณสุขที่จําเปนทั้งดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ อันจะทําใหประชาชน
มีสุขภาพดีถึงระดับที่จะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณคาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
นายแพทยอมร นนทสุต (2531: 8-15) ไดสรุปแนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐานไว
หลายประการ ที่สําคัญคือ การสาธารณสุขมูลฐาน เปนบริการสาธารณสุขที่เพิ่มเติมหรือเสริม
จากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดบริการในระดับตําบลและหมูบานโดยประชาชนและ
บทที่ 2 องคประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ความร ว มมือของชุ มชน ซึ่ งรัฐ มีหนาที่ สนับสนุน ชว ยเหลือให ชุมชนสามารถวิ เ คราะหป ญหา
วางแผน และจัดกิจกรรมการแกไขปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู และงานสาธารณสุขมูลฐานสามารถ
ผสมผสานกับงานพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โดยสรุ ป การสาธารณสุ ข มู ล ฐาน หมายถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ในระดั บ ตํ า บลและ
หมู บานหรือชุมชนในเขตเมือง ที่เพิ่ มเติมหรือเสริมจากระบบบริก ารสาธารณสุขของรัฐ โดย
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และแกไขปญหา
สาธารณสุขในหมูบานหรือชุมชนของตนได สวนเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุน
เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพได

2.1 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (Essential Element of Primary Health
Care)
องคการอนามัยโลกไดกําหนดกิจกรรมจําเปนของการสาธารณสุขมูลฐานไว 8 กิจกรรม
ซึ่งประเทศไทยไดเริ่มนํามาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.25202524) ตอมาไดเพิ่มเติมอีก 2 กิจกรรม เปน 10 กิจกรรม ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.25252529) และในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ไดเพิ่มอีก 4 กิจกรรม รวมเปน
14 กิจกรรม (สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2543: 19 -20) ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญที่จะตองชวยเหลือสนับสนุนใหชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมเหลานี้
เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไดแก
2.1.1 การสุขศึกษา (Health Education)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน (เชน ผูนําชุมชน/หมูบาน กลุมแมบาน ผูนํา
เยาวชน กรรมการชมรมผูสูงอายุ เปนตน) ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องปญหาสาธารณสุขของ
ทองถิ่นและสามารถเผยแพรความรูเรื่องสุขภาพและใหคําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพแกประชาชน
กลุมตางๆ เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หรือเมื่อเจ็บปวยแลว
ประชาชนสามารถดูแลรักษาโรคขั้นตนไดอยางถูกตอง และไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อจําเปน
รวมถึงการใหสุขศึกษาเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการแกไขปญหา
สุขภาพของชุมชน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนสามารถดําเนินงานสุขศึกษา อาจอยูในรูปของการประชุม การ
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ฝกอบรม การพาไปศึกษาดูงาน การสนับสนุนขอมูลความรูเรื่องสุขภาพและสื่อสุขศึกษาในเรื่อง
ที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในทองถิ่น
2.1.2 โภชนาการ (Nutrition)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน (เชน ผูนําชุมชน/หมูบาน กลุมแมบาน
แมตัวอยาง อาสาสมัครนมแม) ใหมีความรู และทักษะในการดําเนินงานสงเสริมโภชนาการ
ในชุมชน รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปน เชน เครื่องชั่งน้ําหนัก สายวัดสวนสูง เพื่อให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนเหลานั้น ทําหนาที่เฝาระวังทาง
โภชนาการ โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ในกลุมเสี่ยงตางๆ เชน เด็กแรกเกิดถึง 5 ป หญิงตั้งครรภ
ผูสูงอายุ รวมถึงใหความรู กระตุนเตือนใหประชาชนตระหนักถึงปญหาโภชนาการที่เกิดขึ้น เชน
เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักนอย โรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 5 ป โรคอวน เปนตน นอกจากนี้ยงั
ตองสงเสริมใหเกิดความรวมมือของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาโภชนาการของชุมชน
เชน การจัดทําหรือจัดหาอาหารเสริมใหแกกลุมที่ขาดสารอาหาร หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการ
บริโภคอาหารสุขภาพ การควบคุมน้ําหนัก และการออกกําลังกายใหกับประชาชนกลุมที่มี
โภชนาการเกิน หรือมีโรคอวน เปนตน
2.1.3 การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทที่ตองเขาไปชวยเหลือใหชุมชนมีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการบริโภคและอุปโภค และมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาหารที่ดี แตการดําเนินงาน
ดังกลาวตองไดรับความรวมมือจากชุมชนดวยเชนกัน เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและความยั่งยืน
ในการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่นๆ ใหสามารถใหความรู และสรางความตระหนัก
ตลอดจนเปนผูนําในการจัดกิจกรรมใหประชาชนรวมมือกันจัดสิ่งแวดลอมทั้งในครัวเรือนและ
ในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ มีการจัดเก็บขยะ แยกขยะอยางถูกวิธี รวมถึงชวยกันลดปริมาณขยะ
ของชุมชน การอบรมชางสุขภัณฑประจําหมูบานใหมีหนาที่ชวยเหลือในการฝกอบรมและสอน
งานแกครัวเรือนที่ตองการสรางโองไวเก็บกักน้ํา สรางสวม หรือภาชนะกักเก็บขยะ การฝกอบรม
ผูประกอบการรานคาอาหาร แผงลอย ผูคาในตลาดสดใหรวมมือกันดูแลสุขาภิบาลอาหารและ
สิ่งแวดลอมในตลาดและบริเวณคาขายใหสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขอนามัย
บทที่ 2 องคประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
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2.1.4 การเฝาระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for Local Disease Control)
การป อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต อ เป น หน า ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน และเฝาระวังโรค
เพื่อที่จะสามารถควบคุมการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก
โรคอุ จ จาระร ว ง ทั้ ง นี้ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข ประจํ า หมู บา น/ชุม ชน และแกนนํา ชุม ชนอื่ น ๆ ใหส ามารถให คํา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ
โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่นรวมถึงวิธีปองกันและควบคุมโรคในชวงฤดูกาลที่มักมีการระบาด
และระดมความรวมมือของชุมชนในการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการควบคุมโรคใหแกชุมชน เชน ทรายอะเบท
ปลากินลูกน้ํา น้ํายาฆาเชื้อ เปนตน นอกจากนี้หากบุคคลมีอาการนาสงสัยวาจะปวยเปนโรคติดตอ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะชวยประสานงานกับเจาหนาที่ในการสงตอให
ได รับการรั กษาโดยเร็ว รวมทั้ง ใหมีการสงที มเจาหน าที่สาธารณสุ ขเขาไปสอบสวนโรคและ
ดําเนินการควบคุมการแพรกระจายของโรคโดยเร็ว
2.1.5 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization)
ถึงแมการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคจะเปนบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่
สาธารณสุข แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดูแลใหประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับภูมิคุมกันโรค
เพื่อมิใหเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันดวยวัคซีน โดยสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ซึ่งมีความใกลชิดกับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดถึง 5 ป และหญิงตั้งครรภ
มีบทบาทสําคัญในการเปนผูชี้แจงใหประชาชนทราบถึงความสําคัญของการไดรับวัคซีนปองกัน
โรคติดตอ รวมถึงนัดหมายเจาหนาที่สาธารณสุขออกไปใหบริการแกประชาชนตามจุดนัดพบ
ตางๆ ในกรณีที่ชุมชนอยูหางไกลและประชาชนไมสะดวกที่จะเดินทางไปรับบริการที่สถาน
บริการสาธารณสุข
2.1.6 การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child Health and
Family Planning)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสตรี เด็ก
และเยาวชน ซึ่ ง นอกจากภาครัฐ จะมีห นาที่จัด บริการดา นอนามั ย แม แ ละเด็ก ใหแ กป ระชาชน
เกี่ยวกับการรับฝากครรภ ดูแลขณะตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดแลว องคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นจําเปนตองสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน
อื่นๆ เชน ผูนํากลุมสตรี แมตัวอยาง อาสาสมัครนมแม ใหมีบทบาทสําคัญในการใหคําแนะนําแก
หญิงวั ย เจริญพั น ธุ หญิ ง ตั้ งครรภ และครอบครั ว เกี่ ย วกับ การเตรี ย มพรอมตั้ง แตกอนตั้ งครรภ
การไปฝากครรภ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ การดูแลหลังคลอด การเลี้ยงลูกดวยนมแม การดูแล
เลี้ยงดูลูกอยางถูกวิธี รวมถึงการวางแผนครอบครัวดวยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการตั้งครรภ
เมื่อยังไมมีความพรอม การเวนระยะหางของการตั้งครรภ หรือเมื่อมีบุตรเพียงพอแลว
2.1.7 การรักษาพยาบาลงาย ๆ (Simple Treatment)
ถึงแมบริการรักษาพยาบาลจะเปนบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุข แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ใหสามารถใหบริการรักษาพยาบาลงายๆ แกประชาชนในชุมชน โดยการจัดฝกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหม และอบรมฟนฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู บ า น/ชุ ม ชนเก า เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให ก ารปฐมพยาบาลช ว ยเหลื อ ขั้ น ต น แก ป ระชาชนที่
เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย สามารถวัดความดันโลหิตเพื่อตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต และ
ตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานได รวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ
หรือสงตอใหไดรับการรักษาพยาบาลโดยเจาหนาที่สาธารณสุขตอไป นอกจากนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรใหการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ และยาที่จําเปนไวที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน นํามาใชในการใหบริการแกประชาชน
2.1.8 การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน (Essential Drugs)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรให ก ารสนั บ สนุ น ยาที่ จํ า เป น ไว ที่ ศู น ย
สาธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน โดยเฉพาะหมู บ า นในเขตชนบทที่ ตั้ ง ในพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารห า งไกล
สถานพยาบาล เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหบริการรักษาพยาบาล
เมื่อประชาชนที่มีปญหาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ หรือบรรเทาอาการเมื่อมีการเจ็บปวยฉุกเฉิน
ที่ไมสามารถเดินทางไปใชบริการที่สถานพยาบาลไดในทันที ซึ่งยาที่จําเปนมีทั้งรูปแบบของ
ยาสามัญประจําบาน เชน ยาแกไข ยาแกปวดทอง ผงเกลือแร ยาใสแผล เปนตน และยาสมุนไพร
ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่อาจเปนสมุนไพรสดที่ปลูกในชุมชน หรือสมุนไพรแปรรูป ทั้งนี้องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการในลักษณะจัดตั้งเปนกองทุนยา
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และเวชภัณ ฑ ที่มี ก ารระดมทุน จากประชาชนมีก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการบริห ารจั ด การเงิ น
การจัดซื้อขายและแบงกําไรใหกับสมาชิก
2.1.9 สุขภาพจิต (Mental Health)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่นๆ เชน ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา กรรมการชมรม
ผูสูงอายุ เปนตน สามารถดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน รวมถึง
ชวยคนหาผูมีปญหาสุขภาพจิตหรือผูปวยในชุมชน เพื่อจะไดรับการแนะนําและสงตอเพื่อการ
รักษาที่ถูกตอง
2.1.10 ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
การสงเสริมสุขภาพปากและฟนมีความสําคัญในทุกกลุมวัย โดยเฉพาะในวัยเด็กที่
มีความเสี่ยงสูงตอโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ หากรอใหเกิดปญหาจะตองเสียคาใชจายในการ
รั ก ษาสู ง และเกิ ด การสู ญเสีย ฟ น อย า งถาวร ดั งนั้ น องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น จึง ควรใหก าร
สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่น ๆ สามารถชี้แจง
และใหความรูกับประชาชนถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพชองปากและฟน การสงตอ
หรือนัดหมายประชาชนใหไปรับบริการในสถานบริการสาธารณสุขหรือเมื่อมีหนวยทันตกรรม
เคลื่อนที่เขามาในชุมชน
2.1.11 การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนสามารถมี
สวนรวมในการลดการกอมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และเฝาระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการ
พั ฒ นาอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ าน/ชุ มชน และแกนนํ าชุ มชนอื่ นๆ เช น ผู นํ าชุ มชน
แกนนําเยาวชน ผูนํากลุมเกษตรกร เปนตน เพื่อใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม
กับประชาชน และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัด กิจกรรมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมของชุมชน รวมถึงจัดตั้งกลุมเฝาระวังมิใหมีการกระทําที่กอใหเกิดมลภาวะ หากพบ
ผูกระทําผิดใหประสานงานแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการกับผูกระทําผิดดังกลาว
2.1.12 การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทสนับ สนุ น ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน เชน ผูนําชุมชน ผูแทนผูประกอบการรานอาหาร รานคา
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แผงลอย แกนนํากลุมแมบาน แกนนําเยาวชนที่ทําหนาที่ อย. นอย ในสถานศึกษา เปนตน ใหมี
สวนรวมในการคุมครองผูบริโภค เชน การใหความรูเรื่องการบริโภคแกประชาชน เปนกรรมการ
สํารวจรานอาหาร รานคา แผงลอย และตรวจสารปนเปอน 6 ชนิดในอาหาร (ไดแก สารบอแร็ก
สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆาแมลง ฟอรมาลีน และสารเรงเนื้อแดง) รวมกับเจาหนาที่ชวยกัน
สอดสองการจัดจําหนายบุหรี่ของรานคาไมใหมีการโฆษณาหรือขายใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
เปนตน เพื่อที่จะสามารถแจงขอมูลการกระทําที่ไมถูกตองใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามา
ดําเนินการรวมทั้งการประชาสัมพันธใหผูบริโภคในชุมชนไดรับทราบขอมูลและเลือกบริโภค
อาหารปลอดภัย สินคาที่ไดมาตรฐาน มีเครื่องหมาย อย.
2.1.13 การป อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ และโรคไม ติ ด ต อ (Accident and Noncommunicable Disease Control)
องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทสนั บ สนุ น ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน และแกนนํ า ชุ ม ชน เช น ผู นํ า ชุ ม ชน ตั ว แทนผู ป ระกอบการรถรั บ จ า ง
สาธารณะมีสวนรวมในการรณรงคใหทั้งผูใชรถใชถนนคํานึงถึงความปลอดภัย และลดการเกิด
อุบัติเหตุ รวมถึงการชวยกันเฝาระวังและแจงตําแหนงถนนหรือจุดเสี่ยงภัย เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไปดําเนินการปรับปรุงซอมแซม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังสามารถสนับสนุนให
ชุมชนจัดตั้งกลุมอาสาสมัครกูภัยหรือชวยเหลือผูประสบภัย โดยจัดฝกอบรมอาสาสมัครใหมี
ความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ เพื่อนําสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว
และปลอดภัย ซึ่งจะชวยลดความพิการและเสียชีวิตของผูประสบภัยไดจํานวนมาก สําหรับโรค
ไมติดตอหรือโรคไรเชื้อเรื้อรัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ควรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหสามารถตรวจคัดกรองโรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง
เตานมได สามารถใหคําแนะนําและสงตอผูที่พบความผิดปกติใหไปพบเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อ
รับการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดและรับการรักษาตอไป ในขณะเดียวกันอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนควรไดรับการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
แกประชาชนกลุมตางๆ ตลอดจนสรางเสริมความมีน้ําใจและเอื้ออาทรตอผูพิการในชุมชนและ
รวมกันฟนฟูสภาพผูพิการ
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2.1.14 การปองกันและควบคุมโรคเอดส (AIDS)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน ใหสามารถเผยแพรความรูแกประชาชน
เพื่อใหทราบถึงความสําคัญ และความจําเปนในการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคเอดส
และรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกตอง
ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ การปองกันและควบคุมโรคเอดส ตลอดจนมีความสามารถในการดูแล
ชวยเหลือผูปวยเอดส ใหสามารถอาศัยอยูในชุมชนได โดยชุมชนใหการยอมรับ และไมแพรกระจาย
โรคเอดสสูคนอื่นในชุมชน
องคประกอบงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 ดานเปนกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานที่จําเปนและสอดคลองกับปญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน อยางไรก็ตาม
อาจมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชนบางอยางที่มีประเด็นนอกเหนือจาก 14 องคประกอบดังกลาว
แตเปนปญหาสุขภาพของทองถิ่นและสามารถใชกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไข
ป ญหา เช น การดํ า เนิน งานป องกั น และแก ไ ขปญหายาเสพติดของชุมชน ถึง แม จ ะไมมี ชื่อใน
14 องคประกอบที่กลาวมาแลว แตกิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติดไดมีการใชอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนหลายกลุมเขามามีบทบาทสําคัญในการแกไข
ปญหายาเสพติดของชุมชน จึงนับเปนงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งที่จริงแลวการดําเนินงานเรื่อง
ปญหายาเสพติดจะมีความเชื่อมโยงกับองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดานการสงเสริม
สุข ภาพจิต การคุมครองผูบริโ ภค และการปอ งกัน และควบคุ ม โรคเอดส จะเห็น ไดวาองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนกลุมตางๆ สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมแกไขปญหาและ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชนของตน หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีสวนรวม
อยางแทจริง จะทําใหการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให
ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน

2.2 หลักการในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
หลั ก การสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน บรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ได
มี 4 ประการ คือ
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2.2.1 การมีสวนรวมของชุมชน (People Participation หรือ Community Involvement)
หมายถึง การที่ชุมชนเปนผูกําหนดปญหาสาธารณสุขของชุมชนนั้นเอง เปนผูวิเคราะหปญหา และ
กําหนดแนวทางการแกปญหาชุมชน รวมทั้งไดรวมประเมินผลการแกไขปญหานั้น ๆ เนื่องจาก
ชุมชนจะเปนผูรูและตระหนักถึงปญหาของชุมชนเปนอยางดี อยางไรก็ตามชุมชนที่จะมีสวนรวม
ไดดีจะตองมีทักษะในเรื่องดังกลาวตั้งแตระบุปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา และกําหนด
แนวทางการแกปญหา นอกจากนี้ชุมชนยังตองมีความสามารถในการแยกแยะวา วิธีการแกปญหาใด
ที่ชุมชนสามารถรวมมือกันแกไขไดเอง และวิธีการใดที่อยูนอกเหนือความสามารถของชุมชน
ที่จําเปนตองใหเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการแกปญหาใหภายใต
ความรวมมือของประชาชน
2.2.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) หมายถึง การใชเทคนิค
วิธีการดําเนินงานที่งาย ไมซับซอน ไมยุงยาก และมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดยประชาชน
สามารถปฏิบัติได เทคนิควิธีการในที่นี้จะหมายถึงวิธีการดําเนินงาน ตั้งแตวิธีการคนหาปญหาซึ่ง
เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน รวมถึงวิธีการแกไขปญหาและ
การประเมินผลการดําเนินงานโดยชุมชนเอง เชน การใชสมุนไพรในชุมชนในการรักษาโรค
การจัดทําระบบประปาในหมูบานโดยใชปลองไมไผ การสรางโองเก็บน้ําสะอาด เปนตน โดย
วิธีการเหลานี้อาจเปนความรูดั้งเดิมที่คนในชุมชนมีอยู หรือเปนความรูใหมที่ไมยุงยากซึ่งไดรับ
การสนับสนุนชวยเหลือโดยเจาหนาที่ของรัฐ
2.2.3 การปรับระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐเพื่อรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน
(Reoriented Basic Health Service) การพัฒนาสุขภาพสวนใหญจะเกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน
ระดับหมูบาน ซึ่งเปนงานสาธารณสุขมูลฐานที่สามารถดําเนินการโดยประชาชนในชุมชนนั่นเอง
สวนระบบบริการของรัฐ ซึ่งอยูในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเนนการบริการสุขภาพ
ที่นอกเหนือหรือเกินจากความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น
จึงมีความจําเปน ที่รัฐจะต องปรับระบบบริการสาธารณสุขรวมทั้งการบริ หารจัดการที่ รัฐ มีอยู
ให ส ามารถเชื่ อ มต อ และรองรั บ งานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ได แ ก มี ร ะบบการส ง ต อ ผู ป ว ยที่ มี
ประสิทธิภาพในกรณีที่ประชาชนตองการบริการ ดูแลรักษาที่เกินกวาบริการพื้นฐานของชุมชน
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการ จึงจะนําไปสูการมี
สุขภาพดีถวนหนาของประชาชน
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2.2.4 การผสมผสานงานสาธารณสุ ข กั บ งานพั ฒ นาสั ง คมโดยรวม (Intersectoral
Collaboration) งานสาธารณสุขมูลฐานจะสําเร็จไดตองผสมผสานการทํางานรวมกับการพัฒนา
สังคมดานอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาสุขภาพจะเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอื่นๆ ซึ่งไม
สามารถแยกขาดจากกันได เชน การสงเสริมใหประชาชนมีการศึกษามากขึ้น การพัฒนาการเกษตร
และอาชี พ ให ป ระชาชนมี ร ายได ห รื อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การส ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ใหประชาชนมีบทบาทในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น เปนตน
หนวยงานตางๆ ของรัฐ รวมทั้งองคกรเอกชน และภาคเอกชนจึงตองรวมมือและประสานงานกัน
ใหการพัฒนาในดานตางๆ สอดคล อง และส งเสริ มการพั ฒนาสาธารณสุ ขเพื่อการมีสุขภาพดี
ถวนหนาของประชาชนดวย

2.3 แนวคิดที่จําเปนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นอกจากหลักการในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ประการ ที่ไดกลาวมาแลว ยังมี
แนวคิดที่จําเปนตอการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานใหประสบความสําเร็จ ดังตอไปนี้คือ
2.3.1 แนวคิดเรื่องสุขภาพ ที่มีความหมายกวางมากขึ้นกวาเดิมที่มองแคการไมเจ็บปวย
เปนโรค แตปจจุบันมอง “สุขภาพ” วา เปนสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และ
ทางจิตวิญญาณ คือ การมีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเจ็บปวยและไมพิการโดยไมสมควร มีปจจัย
ในการดํารงชีวิตที่เพียงพอ มีจิตใจเบิกบาน มีปญญาดี ไมเครียด ไมถูกบีบคั้น ครอบครัวอบอุน
สิ่งแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง สังคมเปนปกติสุข มีความเสมอภาคและสมานฉันท ไดทําความดี
มีศาสนาธรรม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ (อําพล จินดาวัฒนะ 2546: 16) ซึ่งการที่จะพัฒนาให
ประชาชนมีสุขภาวะดังกลาวตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชน และโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ตองมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง มิใชมองวาสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุข หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตเพียงฝายเดียว
2.3.2 แนวคิ ด เรื่ อ งการสาธารณสุ ข แนวใหม ที่ เ นน กลยุ ท ธก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพ การ
สงเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter, 1986) เนนที่การเพิ่มสมรรถนะใหบุคคล
สามารถควบคุมปจจัยที่กําหนดสุขภาพ และสงผลใหบุคคลมีสุขภาพดี โดยบุคคลจะสามารถ
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ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี
ซึ่งกิจกรรมสําคัญ 5 ประการ ในการสงเสริมสุขภาพที่สงผลใหประชาชนมีสุขภาพดี ไดแก
1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ในการ
กําหนดนโยบาย ขอบังคับ หรือแผนงาน/โครงการพัฒนาตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จําเปนตองใหความสําคัญวานโยบายเหลานั้นจะตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพ ในทางตรงกันขาม
ตองสงผลดีตอสุขภาพของประชาชน เชน การอนุมัติการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะตอง
ใหความสําคัญกับการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การกําหนดนโยบายควบคุม
อาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพในศูนยเด็กเล็ก การกําหนดนโยบายพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชน
โดยใหความสําคัญกับอาชีพที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและสุขภาพของผูประกอบอาชีพ การกําหนด
สัดสวนของงบประมาณเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น เปนตน
2) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (Create Healthy Environment) องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีการวิเคราะหหาสวนขาดและพยายามพัฒนาสิ่งแวดลอมที่จําเปน
ที่ชวยสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี เชน การจัดสรางสวนสาธารณะและสนับสนุนใหเกิด
กลุมออกกําลังกายแบบตางๆ ในชุมชน เพื่อเปนการเอื้ออํานวยใหประชาชนมีพฤติกรรมออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ การจัดกิจกรรมตางๆ ใหวัยรุนในชุมชนไดแสดงออกในเชิงสรางสรรค การสงเสริม
ใหมีรานขายอาหารและผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพในชุมชน เปนตน
3) การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน (Strengthening Community Action)
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีการรวมตัวกันเกิด
เปนองคกรชุมชน หรือเชื่อมโยงกลุมตางๆ ที่มีอยูแลวในชุมชนใหมารวมตัวกันเปนเครือขายใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ซึ่งการมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา วางแผน ดําเนินการ และ
บริหารจัดการ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน จะเปนการเพิ่ม
ศักยภาพใหชุมชนไดเรียนรู การแกไขปญหาของตนเอง โดยมีการระดมทรัพยากรในชุมชน ทําให
สามารถพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ และพัฒนากลายเปนชุมชนที่เขมแข็งในที่สุด
4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Personal Skill Development) เปนการพัฒนา
ทักษะใหบุคคลสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถปรับ
สิ่งแวดลอมของตนและครอบครัวที่สงผลดีตอสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน แกนนําชุมชน แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ประชาชนกลุม
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วัยตางๆ ฯลฯ ใหมีความรูและทักษะในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และดูแลรักษาเบื้องตน
เมื่อเจ็บปวยจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว และยังใชในการ
ชวยเหลือผูอื่นในชุมชนอีกดวย
5) การปรับระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Service) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานสาธารณสุขตางๆ ตองปรับเปลี่ยนบริการของตนเอง จากเดิมที่มอง
วาเรื่องสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่ที่ตองเปนผูจัดบริการใหกับประชาชนโดยประชาชนเปน
ผูรับ และเนนการจัดบริการดานการรักษาพยาบาลหรือการซอมสุขภาพเปนหลัก แตแนวคิดใหม
ตองใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพ คือการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคควบคูกับการ
รักษาพยาบาล และการปรับบทบาทของเจาหนาที่มาเปนผูสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง โดยการพั ฒ นาสมรรถนะด า นสุ ข ภาพให แ ก ป ระชาชนพร อ มทั้ ง
สนับสนุนใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชน
2.3.3 แนวคิดเรื่องประชาคม ประชาคมเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหทุกฝาย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรสาธารณประโยชน และประชาชน เขามารวมงานพัฒนาชุมชน โดยมี
วัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารกันหรือการรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรกัน มาเรียนรู
รวมกันในการกระทําบางสิ่งบางอยาง ประชาคมจึงเปนยุทธศาสตรสุขภาพที่สําคัญอยางหนึ่ง
เพราะการรวมกลุมกันทําใหเกิดพลังงานทางสังคมอยางมหาศาลที่สงผลตอองครวมของสุขภาพ
คือทั้งดานจิตใจ การชวยเหลือดานวัตถุ การเกื้อหนุนทางสังคม และการสรางปญญาใหแกคนใน
ชุมชน (ประเวศ วะสี 2541 : 31-36 ก) อยางไรก็ตามการจะเปนประชาคมตองมีองคประกอบสําคัญ
3 สวน คือ 1) การรวมตัวกันดวยความรัก เอื้ออาทร และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อที่จะ
เรียนรูหรือแกปญหาที่เผชิญอยูรวมกัน 2) มีการรวมกลุมกันซึ่งอาจเปนการชั่วคราวเฉพาะเรื่องหรือ
ตอเนื่องก็ได 3) การสรางเครือขายความรวมมือและมีการติดตอสื่อสารกันอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การเชื่อมโยงสมาชิกเข าดวยกัน การนํากระบวนการประชาคมมาใชในการดําเนินงานพัฒนา
สุขภาพชุมชนจะกอใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทําใหเกิดพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางฝายตางๆ เกิดการพัฒนาสุขภาพที่ตรงกับความตองการ
ของชุมชนและมีการบูรณาการเขากับการพัฒนาดานอื่นๆ กอใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเองได
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