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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารและการน านโยบายสาธารณสุข
ของหมู่บ้านไปปฏิบัติ  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสมผสานกัน ผลการศึกษา
พบว่า  กลไกการก าหนดนโยบายของหมู่บ้าน เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน โดยใช้ดัชนี
ชี้วัดสุขภาพและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ส าหรับการประชุม ระดมสมอง เพื่อ
วิเคราะห์ และลงความเห็น เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้าน
พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน  ขั้นตอนต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพได้น าปัญหา
สุขภาพทั้งหมด มาก าหนดเป็นนโยบายและแผนแม่บทสุขภาพของหมู่บ้านส่วนในขั้นตอนของการน า
นโยบายไปปฏิบัตินั้น  พบว่าลักษณะองค์การเครือข่ายหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะมีลักษณะเป็น
องค์การอรูปนัย ปราศจากสายการบังคับบัญชา การบริหารองค์การทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
และอุปกรณ์ จึงใช้การประสานงานผ่านสื่อต่างๆ เป็นหลัก  

ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาองค์การเครือข่ายจัดการสุขภาพของหมู่บ้านนั้นมีบุคลากร
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นผู้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายต่างๆ ทั้ง 3 
ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายได้เน้น
การอบรมการจัดท าแผน การประชุม และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
และงานบริการสุขภาพที่ชุมชนสามารถด าเนินการเองได้ ในส่วนของการพัฒนาด้านเงินทุน มีการ
ระดมทุนที่เป็นงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณด้านการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพ จากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาเร่ืองนี้ในภาพรวม 
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ABSTRACT  
 This research intended to study the development of the village’s public health policy 
management and its practices by analyzing the acquired data in mixed quantitative and qualitative 
terms. The study discovered that the policy designating mechanism had started from the problem 
analysis through the use of health index and the economic and social data as the secondary 
information for the meetings and brainstorming to analyze and conclude the opinions on the 
village’s health problems. Most of those hardships were involved with the general public’s health 
behavior. In the later stage, the Village Health Management Committee had put those health 
problems into its health policies and master plan. It was also found that the health management 
network organizations were informal without formal chains of command. The manpower, budget, 
material and equipment management accordingly used collaboration via various media mainly. 

The results were that the village’s development of the health management network 
organizations had the public health officials and volunteers select the network committees in 3 
sectors, namely, the government, the general public and the local administrative organizaions. The 
development of the network potentials emphasized on the plan making training, the meetings and 
the study trips to watch over the communities health promoting activities and the community-
operated services. Financial supports on the other hand came from the local administrative 
organizations’ budget and the health promotion and prevention budget of the public health service 
providing agencies in the area. They were the overall development process of this health concerned 
issue.   
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ที่ช่วยให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนให้งานวิจัยชิ้นนี้ ส าเร็จ ลุล่วง ไปได้ด้ วย ดี ผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณ จากใจจริง 
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 เครือข่าย   102 
14     ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ที่มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชน  
         จ าแนกตามลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ   106 
15     ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ที่มีการจัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน 
         /ชุมชน จ าแนกตามลักษณะกิจกรรมที่ให้บริการ   107 
16     การพัฒนากลไกการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน ของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ    108 
17     ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพจากองค์การ 
         ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับ   109 
18     ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

 ด้านสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน จ าแนกตามแหล่งงบประมาณที่ให้การสนับสนุน   110 
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

แผนภูมทิี่                                                                                                                                         หน้า 

    19     ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านสุขภาพ จ าแนกตามประเภทของกลุ่ม/ชมรม   110 

    20     ร้อยละของเครือข่ายจัดการสุขภาพของหมู่บ้านจ าแนกตามประเภทเครือข่าย   119 
    21     ร้อยละ ของเครือข่ายองค์การจัดการด้านสุขภาพของหมู่ 7 บ้านหนองรี  จ าแนกตาม 
              ลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน   119 
    22      ร้อยละ ของเครือข่ายองค์การจัดการด้านสุขภาพของหมู่ 10 บ้านศาลาคู่  จ าแนกตาม 
              ลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน   120 
    23      ร้อยละ ของเครือข่ายองค์การจัดการด้านสุขภาพของหมู่ 5 บ้านไร่ไหหล า จ าแนกตาม 

        ลักษณะต าแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน   121 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


