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บทคัดย่อ

	 	 ในปี	2556	ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	1	 เชียงใหม่	ได้น�ำนโยบำยจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรใน

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	(รพ.สต.)	สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่	8	จังหวัดภำคเหนือตอนบน		วัตถุประสงค์ของกำร

ศกึษำนีค้อืท�ำให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกรของ	รพ.สต.	และเพือ่ทรำบปัญหำอุปสรรค

ของกำรด�ำเนินงำนคลินิกสุขภำพเกษตรกรของ	 รพ.สต.	กำรศึกษำน้ีเป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำนเชิงปริมำณและเชิง

คุณภำพ	(Mixed	method)	กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่	 รพ.สต.	8	แห่ง	ซึ่งเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษำโดยส�ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดละ	1	แห่ง	ด�ำเนินกำรระหว่ำงพฤษภำคม	-	มิถุนำยน	2556	เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล	ได้แก่แบบประเมิน

มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนคลินิกสุขภำพเกษตรกรของส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม	แบบสัมภำษณ์	

และแบบบันทึกกำรสังเกต	วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณใช้สถิติเชิงพรรณนำ	(Descriptive	analysis)	กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ	(Content	Analysis)	จำกแบบสัมภำษณ์		

	 	 ผลกำรศึกษำ	พบว่ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลทั้ง	8	แห่ง	ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมกำรจัดบริกำร

คลินิกสุขภำพเกษตรกรตำมมำตรฐำนระดับเริ่มต้นได้ครบทั้ง	6	 กิจกรรมโดยพบว่ำกิจกรรมที่ด�ำเนินงำนได้มำกที่สุด

ได้แก่	กำรคดักรองสขุภำพตำมควำมเส่ียงจำกกำรท�ำงำนร้อยละ	75		กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนร้อยละ	75	และกจิกรรม

กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำนของเกษตรกร/แรงงำนในชุมชน	ร้อยละ	37.50	ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่มี	รพ.สต.ใด

สำมำรถด�ำเนินงำนได้เลย	ได้แก่กำรเปิดคลินิกบริกำรสุขภำพเกษตรกร	1	วันต่อสัปดำห์		กำรจัดให้มีระบบข้อมูลกลุ่ม 

ผู้ประกอบอำชีพในฐำนข้อมูลของ	 รพ.สต.	และกำรจดักจิกรรมป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภำพแก่ผูป้ระกอบอำชพี		

อุปสรรคของกำรด�ำเนินงำน	 ได้แก่นโยบำยที่ไม่ชัดเจน	กำรส่งอุปกรณ์และสื่อให้พื้นที่ล่ำช้ำ	กำรขำดกำรสนับสนุนทั้ง

ด้ำนงบประมำณและกำรนิเทศติดตำม	 บุคลำกรที่ไม่เพียงพอตลอดจนไม่ได้รับกำรฟื้นฟูควำมรู้เก่ียวกับโรคจำกกำร

ท�ำงำน	และประชำชนในพืน้ทีไ่ม่ตระหนกัในกำรป้องกนัดแูลสขุภำพตนเอง	กำรด�ำเนินงำนทีย่งัไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

อำจเกิดจำกกำรถ่ำยทอดนโยบำยจำกส่วนกลำงลงสู่ระดับเขตและส�ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัล่ำช้ำ	ควำมไม่ชัดเจนใน

แนวทำงกำรจดับรกิำรฯทีม่เีพียงหนงัสอืสัง่กำรแต่ไม่มรีำยละเอยีดของแนวทำงกำรจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกร	และ

กำรขำดกำรศกึษำถงึควำมพร้อมของ	รพ.สต.	ก่อนสัง่กำรให้มกีำรน�ำนโยบำยไปสูก่ำรปฏบิตัิ		

	 	 ข้อเสนอแนะ	ควรมกีำรประเมนิควำมพร้อมของหน่วยงำนผูร้บันโยบำยก่อนสัง่กำร	ควรมกีำรชีแ้จงถ่ำยทอด

นโยบำยให้แก่ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัในภำพรวมระดบัประเทศ	 	ในระยะเริม่ต้นของกำรด�ำเนนิกำรควรมีกำรนิเทศ
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ติดตำม	และให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนผู้รับนโยบำยไปปฏิบัติ	 เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำอุปสรรค	ให้ข้อ

แนะน�ำ	และหำแนวทำงในกำรปรับปรุงวิธีด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ	ส�ำหรับรปูแบบของคลนิกิสขุภำพเกษตรกร

ควรปรบัให้เหมำะสมกบับรบิทของพืน้ทีไ่ด้	กำรด�ำเนนิงำนระยะแรกควรมุง่เน้นในด้ำนคณุภำพของบรกิำรคลนิกิสขุภำพ

เกษตรกร	และเน้นกำรพัฒนำศกัยภำพของ	รพ.สต.	ให้สำมำรถจดับรกิำรเพือ่ตอบสนองต่อปัญหำเฉพำะของพืน้ที	่	อนัจะ

น�ำไปสูค่วำมยัง่ยนืในกำรด�ำเนนิงำน		

ค�ำส�ำคัญ: คลินิกสุขภำพเกษตรกรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

Abstract

	 	 In	2013,	Office	of	Disease	Prevention	and	Control	1	ChiangMai	has	applied	the	health	clinic	for	farmer	

policy	into	practice	in	Tambon	Health	Promoting	Hospital	(THPH)	that	located	in	the	8	northern	most	provinces	

of	Thailand.	The	objectives	of	this	study	were	to	know	about	the	progression	of	first	phase	implementation	of	the	

service	provision	of	the	health	clinic	for	farmer	in	THPH	and	to	recognize	the	problems	in	operating	the	clinics.	

This	study	was	conducted	using	both	quantitative	and	qualitative	methods	(mixed	method).	The	8	THPHs	under	

studied	were	sampled	by	the	provincial	public	health	office	of	each	province,	one	site	per	one	province.	The	study	

was	conducted	during	May-June	2013.	The	data	collection	tools	included	the	evaluation	form	on	health	clinic	for	

farmer	issued	by	the	Bureau	of	Occupational	and	Environmental	Diseases,	the	interview	guide,and	the	observation	

check	list	form.	Quantitative	data	was	analyzed	using	descriptive	statistics	and	qualitative	data	was	analyzed	using	

content	analysis	technique.

	 The	result	showed	that	none	of	the	8	THPHs	was	able	to	operate	all	6	standard	activities	of	the	basic	level	

health	clinic	for	farmer.	The	activity	that	was	able	to	operate	the	most	was	health	screening	per	risk	from	work	

(75%),	report	the	performance	of	the	clinic(75%),	and	screening	for	health	risk	from	farming/workplace	in	the	

community	(37.5%).	The	activities	that	none	of	the	THPHs	could	operate	included:	provision	of	one	clinic	day	

per	week;	inclusion	of	occupational	health	database	into	THPH’s	database	system;	and	provision	prevention	and	

control	of	health	hazard	activities.	The	main	obstacle	for	the	implementation	of	health	clinic	for	farmer	were	the	

unsettled	policy,	lack	and	delayed	delivery	of	needed	support	materials,	lack	of	budget	and	supervision,	inadequate	

staffing,	lack	of	refresh	training	for	the	staff,	and	lack	of	awareness	on	the	self-care	and	disease	prevention	among	

the	community	members.This	un-achievement	might	happen	because	of	delayed	deployment	of	policy	from	central	

level	to	provincial	level,	the	unsettled	policy	on	the	operation	with	no	proper	instruction,	no	study	on	the	capacity	

of	THPH	sprior	to	policy	implementation.	

	 Suggestions	for	future	operation	included	evaluation	of	the	operating	bodies	before	launching	any	new	policy,	

clear	dispatch	to	provincial	public	health	offices	nationwide	at	the	central	level.	There	should	be	adequate	monitoring	

and	technical	support	especially	at	the	beginning	phase	of	the	operation.	This	would	help	learning	the	obstacle	

which	would	lead	to	proper	advice	and	guideline	to	improve	the	service	for	the	operating	bodies.	The	operation	

pattern	at	the	clinic	should	be	flexible	and	take	into	account	the	local	context.	The	first	phase	of	implementation	

should	emphasize	on	the	quality	of	the	health	clinic	for	farmer	and	capacity	building	of	the	THPH	staff	to	adapt	

for	the	specific	need	of	the	locality.	This	would	lead	to	sustainable	operation.	

Keywords:	health	clinicfor	farmers,	Tambon	Health	Promoting	Hospital	
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บทน�ำ

	 ป ี 	 2556	 กรมควบคุมโรค	 มีนโยบำยภำยใต้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและร่วมมือกับเครือข่ำยภำยใน

และนำนำชำติ	 และให้ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 

ที่	 1-12	สนับสนุนเครือข่ำยระดับจังหวัด	 โดยเฉพำะ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 (รพ.สต.)ให้มีกำร

ด�ำเนินงำนจัดบริกำรอำชีวอนำมัยแก่กลุ่มแรงงำนใน

ชุมชนโดยในระยะแรกให้ดูแลกลุ่มเกษตรกร	 โดยมีกำร

จัดตั้งคลินิกสุขภำพเกษตรกรใน	 รพ.สต.ทั่วประเทศ		

จังหวัดละ	1	แห่ง	(1	รพ.สต./จังหวัด)(1) กำรด�ำเนินงำน

จัดบริกำรด้ำนสุขภำพให้กับแรงงำนในชุมชนทั้งเชิงรับ

และเชิงรุก	 โดยมุ่งเน้นกำรป้องกัน	ควบคุมโรคและกำร

เฝ้ำระวังสุขภำพ	 โดยมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำร

ท�ำงำน		กำรวินิจฉัยโรค		กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น	กำร

ส่งต่อ	กำรฟ้ืนฟสูขุภำพจำกกำรบำดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยด้วย

โรคจำกกำรประกอบอำชีพให้แก่เกษตรกรและแรงงำน

ในชมุชน		รวมถงึกำรประสำนและสนบัสนนุกำรมส่ีวนร่วม

ของครอบครวั	ชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรปัญหำที่มีผลกระ

ทบต่อสุขภำพของแรงงำนในชุมชน	 	 จำกกำรศึกษำของ

บญุเลศิ	ศกัดชิยันำนนท์และคณะ(2)		ศกึษำกำรพฒันำกำร

จัดบริกำรอำชีวอนำมัยในสถำนีอนำมัยส�ำหรับแรงงำน

นอกระบบ	 	พบว่ำเจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัยสำมำรถจัด

บริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรับและเชิงรุกโดยกำรตรวจ

สขุภำพและกำรตรวจคดักรองโรคจำกกำรท�ำงำนเบือ้งต้น		

ดแูลรกัษำ	ให้สขุศกึษำ	กำรส�ำรวจและประเมนิสิง่คกุคำม

อันตรำยต่อแรงงำน	 	กำรจัดเก็บข้อมูลกำรเจ็บป่วยบำด

เจ็บและอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนและมีข้อมูลสิ่งคุกคำม

อันตรำยต่อแรงงำนที่น�ำไปใช้ปรับปรุงสภำพแวดล้อม

และพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัย	กำรศึกษำของ 

ศิมำลักษณ์	 	 ดิถีสวัสดิ์เวทย์	 และคณะ(3)	 ศึกษำกำร

พฒันำกำรจดับรกิำรอำชวีอนำมยัในหน่วยบรกิำรปฐมภมูิ

ส�ำหรบัแรงงำนนอก	พบว่ำหน่วยบรกิำรปฐมภมู	ิ(PCUs)

มรีปูแบบกำรจดับรกิำรอำชวีอนำมยัเชิงรบัและเชิงรกุโดย

วนิจิฉยั	และคดักรองโรค	กำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำร

ท�ำงำนในกลุ่มแรงงำนนอกระบบและมีกำรจัดกำรและ

ควบคมุควำมเสีย่งกลไกทีส่�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำนคอืกำร

สนับสนุนด้ำนนโยบำยจำกส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ด้ำนวิชำกำรจำกส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคเขตและ 

โรงพยำบำลระดับจังหวัดและควำมร่วมมือจำก	อปท. 

และส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

ได้ด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรใน	

รพ.สต.	 เพื่อดูแลสุขภำพเกษตรกรแบบครบวงจรและ 

ต่อเนือ่ง	เมือ่ปี	2555	ซึง่ได้ด�ำเนนิกำรน�ำร่องใน	3	จงัหวดั	

ได้แก่	สุพรรณบุรี	บุรีรัมย์	และอุทัยธำนี	โดยมีอ�ำเภอเข้ำ

ร่วมโครงกำรฯ	11	อ�ำเภอและรพ.สต.	เข้ำร่วมด�ำเนนิงำน	

18	 แห่งพบว่ำ	 รพ.สต.สำมำรถด�ำเนินงำนจัดบริกำร 

อำชีวอนำมัยให้แก่เกษตรกรได้	(1)

	 กำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรใน	 รพ.สต.

เป็นนโยบำยที่กรมควบคุมโรคเริ่มให้มีกำรน�ำไปปฏิบัติ

ในพื้นที่	 ในปี	พ.ศ.2556	ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของกำร

ด�ำเนินงำนตำมนโยบำย	 เน่ืองจำกกำรน�ำนโยบำยไป

ปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีควำมส�ำคัญมำก	หำกหน่วยงำน

ผู้รับนโยบำยน�ำไปปฏิบัติไม่ได้หรือน�ำไปปฏิบัติแล้วเกิด

ปัญหำอุปสรรคไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์	 นโยบำยดัง

กล่ำวก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	 ตรงกันข้ำมหำกน�ำไป

ปฏิบัติได้ตำมวัตถุประสงค์ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชำชน	 กำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติเป็นกระบวนกำร

บริหำรจัดกำรและกำรประสำนกิจกรรมเพื่อน�ำไปสู่กำร

เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์	 ให้บรรลุควำมส�ำเร็จตำม

เจตจ�ำนงของนโยบำย	 	 กำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัต	ิ

(Implementation)	 เป็นเรื่องของกำรศึกษำว่ำหน่วยงำน	

องค์กรที่รับนโยบำยไปปฏิบัติสำมำรถบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกร	ตลอดจนกำรผลักดันกลไกที่ส�ำคัญของกำร

ท�ำงำนทัง้หมดให้บรรลเุป้ำหมำยตำมนโยบำยทีร่ะบไุว้ใน

พื้นที่	 8	 จังหวัดภำคเหนือตอนบนยังไม่มีกำรศึกษำถึง

กำรน�ำนโยบำยกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรไป

ปฏิบัติใน	รพ.สต.			

	 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบถึงควำม

ก้ำวหน้ำในกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรของ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	และปัญหำอุปสรรค

ของกำรด�ำเนินงำน	 	ตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค			

เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดบริกำรทำงด้ำน

สุขภำพส�ำหรับแรงงำนนอกระบบภำคเกษตรกรรม	 	ให้
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สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร	 และเหมำะสมกับ

บริบทในพื้นที่	8	จังหวัดภำคเหนือตอนบน

วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ

 รูปแบบกำรศึกษำ	 เป็นกำรศึกษำแบบผสมผสำน

เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ	(Mixed	method)	

ขอบเขตของกำรศึกษำ

 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ กำรศกึษำนีค้รอบคลมุเนือ้หำ	

2	ประเด็นหลัก	ได้แก่	1)	มำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนคลินิก

สุขภำพเกษตรกรของ	รพ.สต.	13	ข้อ	แบ่งเป็น	3	ระดับ	

ได้แก่มำตรฐำนระดับเร่ิมต้น	หมำยถึงรพ.สต.	มีผลกำร

ด�ำเนินงำนตำมกิจกรรมข้อที่	 1-6	 ได้คะแนนรวม	 6	

คะแนน	ระดับดีหมำยถึง	รพ.สต.ที่ผ่ำนระดับเริ่มต้นและ

ได้คะแนนรวม	7-9	คะแนน	และระดับดีมำก	หมำยถึง	

รพ.สต.	ที่ผ่ำนระดับเร่ิมต้นและได้คะแนนรวม	10-13	

คะแนน	2)	ควำมคิดเห็นของผู้อ�ำนวยกำร	รพ.สต.และ

ผู้รับผิดชอบงำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพ/เจ้ำหน้ำที่ท่ี

เกี่ยวข้องในประเด็นควำมคิดเห็นต่อนโยบำยกำรจัด

บริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร	ควำมพร้อมในกำรจัด

บริกำรฯ	รูปแบบของกำรจัดบริกำร	ปัญหำ	อุปสรรคของ

น�ำนโยบำยกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรไป

ปฎิบัติและข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนจัดบริกำร

คลินิกสุขภำพเกษตรกร	

 ขอบเขตด้ำนพื้นที่	รพ.สต.ที่ส�ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดคัดเลือก	 รพ.สต.ตัวแทนให้เป็นที่ด�ำเนินงำนจัด

บริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรในปี	2556	(1	รพ.สต./

จังหวัด)	 ได้แก่	 1)	 รพ.สต.กิ๋วแลหลวง	 จ.เชียงใหม่ 

2)	รพ.สต.ห้วยไซ		จ.ล�ำพูน	3)	รพ.สต.บ้ำนโทกหัวช้ำง	

จ.ล�ำปำง	4)	รพ.สต.ป่ำลำน		จ.แม่ฮ่องสอน	5)	รพ.สต.

ศรีถ้อย	 จ.พะเยำ	 6)	 รพ.สต.แม่เจดีย์	 จ.เชียงรำย 

7)	รพ.สต.ร่องเสี้ยว		จ.แพร่	และ	8)	รพ.สต.	จอมพระ		

จ.น่ำน	

 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมในกำร

ศึกษำครั้งนี้	ระหว่ำงพฤษภำคม-มิถุนำยน	พ.ศ.	2556	

 กลุม่ตวัอย่ำงศกึษำใน	รพ.สต.	ทัง้	8	แห่งทีเ่ป็นพืน้ที่

น�ำร่องในกำรน�ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ	 	 ไม่มีกำรเลือก 

กลุ่มตัวอย่ำง

เครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ 1)	 แบบประเมินมำตรฐำนกำร

ด�ำเนนิงำนคลนิกิสขุภำพเกษตรกรของส�ำนกัโรคจำกกำร

ประกอบอำชีพฯ	 	2)	แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงที่ 

ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น	และ	3)	แนวทำงกำรน�ำสนทนำกลุ่มกับ

บุคลำกรของ	 รพ.สต.	 และกำรสังเกตควบคู ่กับกำร

สัมภำษณ์/กำรสนทนำกลุ่ม

 กำรเก็บข้อมูล		ผู้ศึกษำท�ำหนังสือขอควำมร่วมมือ

จำกนำยแพทย์สำธำรณสุขในพื้นที่	 8	 จังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน	 	 เพื่อขออนุญำตติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนิน

งำนฯโดยใช้แบบประเมินฯ	 ของส�ำนักโรคจำกกำร

ประกอบอำชีพฯกำรสัมภำษณ์เชิงลึก	 (In-depth	

Interview)	ผูอ้�ำนวยกำร	รพ.สต.และสนทนำกลุม่	(Focus	

Group)	ผู้รับผิดชอบงำนฯ/บุคลำกรของ	รพ.สต.

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมำณ	วิเครำะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำได้แก่ค่ำร้อยละ	 ข้อมูลเชิง

คณุภำพ	วเิครำะห์	เน้ือหำจำกข้อมลูแบบสมัภำษณ์เชิงลกึ	

(in-depth	 interview)	กำรสนทนำกลุ่ม	 (focus	 group	

discussion)	เป็นกำรวเิครำะห์เนือ้หำ	(Content	analysis)

ผลกำรศึกษำ

 ส่วนที่ 1 	ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน

จัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร

	 ผลกำรด�ำเนนิงำนจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกร

ในระยะเริ่มต้น	ของ	รพ.สต.	ในพื้นที่	8	จังหวัดภำคเหนือ

ตอนบน	ปี	2556	พบว่ำ	รพ.สต.ทั้ง	8	แห่ง	 ไม่สำมำรถ

ด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรตำม

มำตรฐำนระดับเริ่มต้นได้ครบทั้ง	 6	กิจกรรม	 โดยพบว่ำ

กจิกรรมทีด่�ำเนนิกำรได้มำกทีส่ดุ	คอืกำรคดักรองสขุภำพ

ตำมควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนและควำมเสี่ยงมิติอื่นๆ 

ร้อยละ	75.0		กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนให้หน่วยงำน/

ผูท้ีเ่กีย่วข้องร้อยละ	75.0	และกำรประเมนิควำมเสีย่งจำก

กำรท�ำงำนของเกษตรกร/แรงงำนในชุมชนร้อยละ	37.5	

ตำมล�ำดบั	กจิกรรมทีด่�ำเนนิงำนไม่ได้		คอื	กำรเปิดคลนิกิ

บริกำรสุขภำพเกษตรกร		1		วัน/สัปดำห์		ไม่มีข้อมูลกลุ่ม
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ผูป้ระกอบอำชพีในชมุชนในฐำนข้อมลูของรพ.สต.และไม่มกีจิกรรมกำรป้องกนั	ควบคมุโรคและภยัสขุภำพแก่ผูป้ระกอบ

อำชีพ			ดังตำรำงที่	1

ตำรำงที่ 1	 ผลกำรด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรของ	รพ.สต.ในพื้นที่	8	จังหวัดภำคเหนือตอนบน	

	 ปี	2556

ข้อที่ กิจกรรม
ผลกำรด�ำเนินงำน

มี (แห่ง) ร้อยละ ไม่มี (แห่ง) ร้อยละ

1 กำรเปิดคลินิกบริกำรสุขภำพเกษตรกร	1	วันต่อสัปดำห	์																																																								 0 0 8 100

2 ข้อมูลกลุ่มอำชีพในฐำนข้อมูลของหน่วยงำนบริกำร

สุขภำพ		

0 0 8 100

3 ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนของเกษตรกร/

แรงงำนในชุมชน

3 37.50 5 62.50

4 ผลกำรคัดกรองสุขภำพตำมควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนและ

ควำมเสี่ยงมิติอื่นๆ					

6 75.00 2 25.00

5 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้หน่วยงำน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 6 75.00 2 25.00

6 กิจกรรมกำรป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภำพแก่

ผู้ประกอบอำชีพ	อย่ำงน้อย	1กิจกรรม																				

0 0 8 100

7 กำรวินิจฉัยโรคและภัยจำกกำรประกอบอำชีพ 0 0 8 100

8 กำรพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัครสำธำรณสุข

ด้ำนอำชีวอนำมัย	ในกำรดูแลสุขภำพเกษตรกร/

แรงงำนในชุมชนอย่ำงน้อย	1	เครือข่ำย								

0 0 8 100

9 กำรจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่เกษตรกร	ชุมชน	และ	อปท.

อย่ำงน้อยปีละ		1	ครั้ง									

0 0 8 100

10 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่/ชุมชนเพื่อสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน	อสม.ด้ำนอำชีวอนำมัย/กลุ่มอำชีพ

0 0 8 100

11 มีแผนงำนโครงกำรดูแลสุขภำพเกษตรกร/แรงงำนใน

ชุมชนร่วมกับ	อปท.																																					

0 0 8 100

12 กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนสุขภำพต�ำบลใน

กำรด�ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยจำกกำรท�ำงำน

ส�ำหรับผู้ประกอบอำชีพในชุมชน	

0 0 8 100

13 	โครงกำรหรือกิจกรรมในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกท�ำงำน 0 0 8 100

หมำยเหตุ : มีกิจกรรม	ข้อที่	1-6		=		มำตรฐำนระดับเริ่มต้น		มีกิจกรรม	ข้อที่	1-9		=		มำตรฐำนระดับดี																				
	 มีกิจกรรม	ข้อที่	1-13	=	มำตรฐำนระดับดีมำก
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 ส่วนที ่2	ควำมคดิเหน็ของผูอ้�ำนวยกำร	รพ.สต.	ต่อ

กำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรในพื้นที่	8	จังหวัด

ภำคเหนือตอนบน		ปี	2556	

	 ผู้อ�ำนวยกำร	 รพ.สต.	ทุกแห่งมีควำมเห็นว่ำกำร

สือ่สำรถ่ำยทอดนโยบำยฯกำรจดัคลนิกิสขุภำพเกษตรกร

ไม่มีควำมชัดเจน	 รพ.สต.ไม่มีควำมพร้อมในกำรจัด

บรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกรร้อยละ	62.50	รปูแบบกำร

จัดบริกำรคลินิกเกษตรกรส่วนใหญ่บูรณำกำรกับคลินิก

อืน่ๆ	(คลนิกิเบำหวำน/ควำมดนัโลหติสงู)	ร้อยละ	62.50	

ปัญหำอปุสรรคในกำรด�ำเนนิงำนจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพ

เกษตรกรมำกที่สุด	คือนโยบำยและงบประมำณร้อยละ	

100	 รองลงมำ	 ได้แก่กำรติดตำมนิเทศ	 บุคลำกรไม่ 

เพยีงพอ	สิง่สนบัสนนุ	(ชดุอปุกรณ์กำรตรวจสำรเคม/ีสือ่) 

และควำมร่วมมอืของหน่วยงำนและประชำชนไม่ให้ควำม

ร่วมมือร้อยละ	87.50,	62.50,	50.0	และร้อยละ	50.0	

ตำมล�ำดับ	ดังตำรำงที่	2

ตำรำงที่ 2	 ควำมคิดเห็นของผู้อ�ำนวยกำร	รพ.สต.ต่อกำรด�ำเนินงำนกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรในพื้นที่	8				

	 จังหวัดภำคเหนือตอนบนปี	2556

ควำมคิดเห็น จ�ำนวน (แห่ง) ร้อยละ

1. กำรถ่ำยทอด สื่อสำร นโยบำยกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร 

 สู่กำรปฏิบัติใน รพ.สต. 

- มีควำมชัดเจน 0 0

- ไม่มีควำมชัดเจน 8 100

2. ควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร 

- มีควำมพร้อม 3 37.50

- ไม่มีควำมพร้อม 5 62.50

3. รูปแบบกำรให้บริกำร

- จัดเป็นคลินิกเฉพำะ 1 12.50

- บูรณำกำรกับคลินิกผู้มำรับบริกำรทั่วไป 2 25.00

- บูรณำกำรกับคลินิก	เบำหวำน	/ควำมดัน 5 62.50

4. ปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร

- นโยบำย 8 100.0

- งบประมำณ 8 100.0

- กำรติดตำม	นิเทศ 7 87.50

- บุคลำกรไม่เพียงพอ 5 62.50

- อื่นๆ	(ควำมร่วมมือของหน่วยงำน/ประชำชนในพื้นที่) 4 50.0
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	 	 กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้อ�ำนวยกำร	รพ.สต.	สรุปได้	ดังตำรำงที่	3	

ตำรำงที่ 3		ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้อ�ำนวยกำร	รพ.สต.ต่อกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร

ประเด็น เนื้อหำ

1.	 กำรสื่อสำร	 	

	 ถ่ำยทอดนโยบำย

ผู้อ�ำนวยกำร	 รพ.สต.	ทุกแห่ง	 ได้บอกเล่ำถึงกำรถ่ำยทอดนโยบำยกำรจัดบริกำรคลินิก

เกษตรกรให้	รพ.สต.	ถ่ำยทอดนโยบำยล่ำช้ำและกำรสื่อสำรไม่ชัดเจน		ดังจะเห็นได้จำก	

 “บ่ฮู้ (ไม่รู้) ว่ามีนโยบายเรื่องการจัดคลินิกเกษตรกรใน รพ.สต.มาก่อนจึงไม่ได้

เขียนโครงการฯ”

 “ปีนี ้(ปี56) มนีโยบายการจดัคลนิกิสขุภาพเกษตรกรมา นโยบายกไ็ม่ชดัเจน  ได้

รับการชี้แจงจาก สสจ.ล่าช้า ยังบ่ฮู้ว่าจะหื้อท�าอะหยั๋ง (ยังไม่รู้ว่าจะให้ท�าอะไร) ”                                                                                      

2.	 ควำมพร้อมต่อกำร	

	 จัดบริกำรคลินิก	

	 สุขภำพเกษตรกร

-	รพ.สต.มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนฯ	3	แห่ง	ดังจะเห็นได้จำกค�ำกล่ำว	ดังนี้

  “นโยบายนี้ดี เกษตรกรได้ประโยชน์ รพ.สต.ให้บริการแก่เกษตรกรอยู่แล้ว  บ่ 

(ไม่) เป็นภาระหรือเพิ่มงาน”

   “บ่ (ไม่) เป็นภาระ การมีคลินิกเฉพาะก็ดีเหมือนกัน  ชาวบ้านจะได้ฮู้ (รู้) ว่า

หมู่บ้านตนเองมีปัญหาการเจ็บป่วยจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ”    

  “บ่ (ไม่) เป็นภาระเพราะคนไข้บ่เยอะ เครื่องปั่นเลือดก็มีอยู่ ท�าได้ ต�าบลนี้เป็น

ต�าบลจัดการสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันดี”

-	รพ.สต.ไม่มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนฯ5	แห่ง	ดังจะเห็นได้จำก

  “หื้อ (ให้) จัด ก็จัดได้ แต่ท�าหื้อเจ้าหน้าที่อิ๋ดขึ้นผ่อง (เหนื่อยเพิ่มขึ้นบ้าง) แต่บ่

เป๋นหยั๋ง (แต่ไม่เป็นไร) ขอหื้อ (ให้) ช่วยสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ 

สนบัสนนุสือ่/อปุกรณ์สาธติหือ้(ให้)มนัเหมาะสมกับก๋านเป๋น (การเป็น) รพ.สต.ต้นแบบ

คลินิกสุขภาพเกษตรกรของจังหวัด 1 รพ.สต./1 จังหวัด”

    “โดนลอ็กหือ้ (ให้) ท�ากจ็�าเป๋นท�า  ท่านสสอ.ขอหือ้ (ให้) ท�ากบ่็ฮูจ้ะว่าจะใด (ไม่รู้

จะพูดอย่างไร) รพ.สต.ของเฮา (เรา) บ่ใจ้พร้อม (ไม่มีความพร้อม) เจ้าหน้าที่ก็มีกั๋นแค่ 

(มีเพียง) 2 คนตึงวันนี้ก็บ่ทัน (ท�างานทุกวันนี้ก็ไม่ทัน)”

3.	 ปัญหำ	อุปสรรค	

	 ของกำรจัดคลินิก	

	 สุขภำพเกษตรกร	

	 ใน	รพ.สต.

ผู้อ�ำนวยกำร	 รพ.สต.ทุกแห่ง	 เห็นว่ำนโยบำยกำรด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพ

เกษตรกรจำกส�ำนักโรคฯไม่ชัดเจน	และสสจ.ถ่ำยทอดนโยบำยล่ำช้ำท�ำให้เกิดปัญหำ	

อุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน	ดังจะเห็นได้จำก

 “ถ้านโยบายชัดเจนก็ท�าหื้อ (ท�าให้) การท�างานในพื้นที่ได้ง่าย  งบประมาณก็มีมา

หือ้ยะ (ให้ท�า) กจิกรรมต่างๆในพืน้ทีไ่ด้  นโยบายส่ังให้ท�าแต่บ่ม ี(ไม่ม)ี การสนับสนุนอะหยัง๋

เลย (อะไรเลย) ก็ท�างานตามศักยภาพเท่าที่เรามีเต้าอั้น (เท่านั้น)”

 “อะหยั๋งก็บ่ชัดเจน (อะไรก็ไม่ชัดเจน) ถามจังหวัด จังหวัดก็บ่มีอะหยั๋งหื้อ (ไม่มี

อะไรให้) มีแต่หนังสือขอความร่วมมือจาก สคร.และของส�านักโรคฯ”

 “บ่ชัดเจนทั้งด้านนโยบายและงบประมาณท�าหื้อ (ท�าให้) เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่

ท�างานล�าบาก”

 “เงนิท่ีใช้ในการจดัคลนิกิเกษตรกรโดยตรงไม่ม ีคงใช้เงนิจากกองทนุสขุภาพต�าบล”

 “ท�างานล�าบาก งบประมาณไม่มเีลย  การใช้เงนิของ รพ.สต.ถ้าไม่มโีครงการรองรบั

ก็ใช้เงินไม่ได้”
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ประเด็น เนื้อหำ

3.	 ปัญหำ	อุปสรรค	

	 ของกำรจัดคลินิก	

	 สุขภำพเกษตรกร	

	 ใน	รพ.สต.

ปัญหำด้ำนบุคลำกร	กำรติดตำมนิเทศและประชำชนไม่ตระหนักในกำรดูแลสุขภำพ		

ดังจะเห็นได้จำก

 “เจ้าหน้าที่มี 2 คนต้ีเป๋นพยาบาล นอกน้ันเป๋นลูกจ้าง  งานเยอะมาก ทั้งงาน

นโยบาย ปัญหาของพื้นที่ อยู่อนามัยงานของชุมชน บ่ไปก็บ่ได้ (ไม่ไปก็ไม่ได้) จะบ่ (ไม่) 

ได้ใจ๋จาวบ้าน” 

  “องค์ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรบ่ (ไม่) ค่อยมี  ถึงมีมันก็บ่ (ไม่) 

ทันยุค ทันสมัย  ควรจะฟื้นฟูความรู้หื้อ (ให้) บุคลากรของ รพ.สต. ”

        “ให้โควต้าเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าอบรมบ้าง  มีการอบรมเมื่อใดบ่ (ไม่) เคยได้

ไป แต่เวลาหื้อ (ให้) ท�างานก็หื้อ (ให้) เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. เป็นคนท�า”

       “การนิเทศ  ติดตาม ก็บ่มี บ่ว่าจากระดับไหน จังหวัดมานิเทศติดตามงานอื่นๆ

งานโรคจากการประกอบอาชีพฯบ่เกยมี (ไม่เคยมี)

  “การนิเทศติดตามจากจังหวัด/เขต  ก็บ่เกยมี เพิ่งจะเห็นมีครั้งนี้เท่านั้น”

   “ประชาชน ไม่ตระหนกั บ่ (ไม่) สนใจสขุภาพ  สนใจแต่เรือ่งจะหาเงนิหือ้ได้นกัๆ 

(หาเงินให้ได้มาก) ชาวบ้านส่วนใหญ่บ่หื้อ (ไม่ให้) ความร่วมมือ ”

ตำรำงที่ 3		ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้อ�ำนวยกำร	รพ.สต.ต่อกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร	(ต่อ)

	 ถงึแม้ว่ำกำรถ่ำยทอดนโยบำยจะไม่ชดัเจนและล่ำช้ำ

แต่พบว่ำผูอ้�ำนวยกำร	รพ.สต.7	ใน	8	แห่ง	เหน็ว่ำนโยบำย

กำรด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรเป็น

นโยบำยที่ดี	 เกษตรกรได้รับประโยชน์	 และผู้อ�ำนวยกำร	

รพ.สต.	7	ใน	8	แห่งให้ควำมส�ำคัญในระดับมำก	

	 จำกกำรสอบถำมและสนทนำกลุม่กบัเจ้ำหน้ำทีข่อง	

รพ.สต.ในพื้นที่ศึกษำ	ประเด็นควำมต้องกำรหรือควำม

คำดหวังที่อยำกให้เกิดข้ึนในเร่ืองนโยบำยกำรจัดบริกำร

คลินิกสุขภำพเกษตรกร	ใน	รพ.สต.	ดังนี้

	 1.	กรมควบคุมโรค	ควรจะผลักดันให้เป็นนโยบำย

ในระดบัทีส่งูข้ึน	คอืเป็นนโยบำยระดบักระทรวงสำธำรณสขุ 

เนื่องจำกเป็นกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน

กระทรวงอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	 	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงมหำดไทย	(กรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

กระทรวงพำณิชย์	เป็นต้น

	 2.	 ส�ำนักงำนป้องกนัควบคมุโรคที	่1	เชยีงใหม่	ควร

เป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษำ	 แนะน�ำทำงด้ำนวิชำกำร	 แก ่

ผู้ปฏิบัติงำนในระดับจังหวัด/อ�ำเภอ/รพ.สต.ต้นแบบ	

(1รพ.สต./จังหวัด)	 ในระยะเร่ิมต้นของกำรด�ำเนินงำน

ตำมนโยบำยกำรจัดคลินิกสุขภำพเกษตรกรของ	รพ.สต.		

และควรมีกำรจัดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 Best	

practice	ในพื้นที่	8	จังหวัดภำคเหนือตอนบน	

วิจำรณ์

กำรถ่ำยทอดนโยบำยจำกส่วนกลำงสู่พื้นที่

	 กำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพ

เกษตรกรในระยะเริ่มต้นของ	รพ.สต.ในพื้นที่	8	จังหวัด

ภำคเหนือตอนบนในปี	2556	พบว่ำ	รพ.สต.ทั้ง	8	แห่ง	

ไม่สำมำรถด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร

ตำมมำตรฐำนระดับเริ่มต้นได้เนื่องจำกกำรสื่อสำรถ่ำย

ทอดนโยบำยฯ	จำกหน่วยงำนผู้ก�ำหนดนโยบำย	(ส�ำนัก

โรคจำกกำรประกอบอำชีพฯ)	ไม่ชัดเจน	ไม่มีกำรประชุม

ชี้แจง	 ถ่ำยทอดนโยบำยให้หน่วยงำนผู้รับนโยบำยไป

ปฏบิตั	ิ	ซึง่ส�ำนกัโรคฯได้ท�ำหนงัสอืประสำนควำมร่วมมอื

มำยังส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่	1	เชียงใหม่	(สคร.

ที่	 1	 เชียงใหม่)	และ	สสจ.	8	จังหวัดภำคเหนือตอนบน 

ให้ด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรใน	
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รพ.สต.	และทำง	สคร.ที	่1	เชยีงใหม่ไม่ได้จดัประชุมชีแ้จง

ถ่ำยทอดนโยบำยให้แก่	สสจ.	 เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ

จงึได้ท�ำหนงัสอืแจ้งประสำนขอควำมร่วมมอืจำก	สสจ.ทัง้	

8	 จังหวัดให้ด�ำเนินงำนฯ	ซึ่งทำง	 สสจ.ได้ประสำนงำน

พร้อมมอบหมำยให้ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอรับ

นโยบำยฯ	ดังกล่ำวไปปฏิบัติใน	 รพ.สต.จะเห็นได้ว่ำกำร

สื่อสำร	ถ่ำยทอดนโยบำยจัดบริกำรคลินิกเกษตรกรใน	

รพ.สต.	มลีกัษณะสัง่กำรจำกบนลงล่ำง	(Top	down)	รวม

ถงึกำรที	่รพ.สต.ไม่ได้รบัทรำบแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำน

จัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรท�ำให้ไม่มีควำมมั่นใจ	

ไม่แน่ใจว่ำจะปฏิบัติอย่ำงไร	 รพ.สต.ทุกแห่งจัดบริกำร

คลินิกสุขภำพเกษตรกรเช่นเดียวกับคลินิกบริกำรทั่วไป	

นอกจำกน้ี	รพ.สต.ผูร้บันโยบำยไปปฏบิตัไิม่ได้เป็นหน่วย

งำนภำยใต้กำรควบคุม	 ก�ำกับของหน่วยงำนผู้ก�ำหนด

นโยบำย	(กรมควบคมุโรค)	รพ.สต.จงึให้ควำมส�ำคญัและ

เลือกด�ำเนินงำนที่ เป ็นงำนนโยบำยของกระทรวง/

นโยบำยจงัหวดัเป็นอนัดบัแรก	ในกำรน�ำนโยบำยไปสูก่ำร

ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น	 กำรสื่อสำร	 ถ่ำยทอด

นโยบำยระหว่ำงผู้ก�ำหนดนโยบำยกับหน่วยงำนต่ำงๆที่

รับนโยบำยไปปฏิบัติจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 จำกกำร

ศึกษำของพรทิพย์	 ใจเพชร	 	 และคณะ(4)	ศึกษำกำรน�ำ

นโยบำยอ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนสู ่กำร

ปฏบิตัใินพืน้ที	่7	จงัหวดัภำคใต้ตอนบนของประเทศไทย			

ปีงบประมำณ	 2555	พบว่ำกระบวนกำรและขั้นตอน

กำรน�ำนโยบำยอ�ำเภอควบคมุโรคเข้มแขง็แบบยัง่ยนืไปสู่

กำรปฏิบัติตั้งแต่ระดับกรมควบคุมโรค	 เขต	 จังหวัด	

อ�ำเภอจนถึงต�ำบลหน่วยงำนส่วนใหญ่ถ่ำยทอดนโยบำย

โดยใช้รูปแบบกำรประชุมและถ่ำยทอดมีควำมชัดเจน

ครอบคลุมถึงระดับผู้ปฏิบัติทุกจังหวัด	 กำรศึกษำของ

รัฐกร	 	กลิ่นอุบล(5)	ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จใน

กำรน�ำนโยบำยกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ไีปปฏบิตั:ิ	

กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในภำคกลำง	พบว่ำ

ปัจจยัด้ำนกำรสือ่สำรระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ	เป็นปัจจยัหนึง่

ทีม่ผีลต่อควำมส�ำเรจ็ในกำรน�ำนโยบำยกำรบรหิำรกจิกำร

บ้ำนเมืองที่ดีไปปฏิบัติ	กำรศึกษำของสันติ	ทวยมีฤทธิ์	และ

คณะ(6)	 ศึกษำกำรน�ำนโยบำยสำธำรณะด้ำนสุขภำพไป

ปฏิบัติจำกกำรกระจำยอ�ำนำจด้ำนสุขภำพไปสู่องค์กำร

บรหิำรส่วนต�ำบลในประเทศไทย	พบว่ำกำรสือ่สำรภำยใน

องค์กำรและกำรสื่อสำรภำยนอกองค์กำรส่งผลต่อควำม

ส�ำเรจ็	หรอืล้มเหลวในกำรน�ำนโยบำยไปปฏบิติัของ	อบต.

ควำมไม่พร้อมของพืน้ที ่และ รพ.สต. ทีถ่กูเลอืกให้เป็น

พื้นที่ด�ำเนินงำน

	 เน่ืองจำกนโยบำยกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพ

เกษตรกรใน	รพ.สต.	เป็นนโยบำยใหม่ทีใ่ห้ด�ำเนนิงำนใน

ปี	2556	หน่วยงำนผู้ก�ำหนดนโยบำย	(ส�ำนักโรคจำกกำร

ประกอบอำชีพฯ)	ไม่มีกำรแจ้งประสำน/ไม่มีกำรสื่อสำร

ถงึผูร้บันโยบำยไปปฏบิตัล่ิวงหน้ำก่อนน�ำมำปฏบิตั	ิ	จงึพบว่ำ 

รพ.สต.ร้อยละ	62.50	 ไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดบริกำร

คลินิกสุขภำพเกษตรกร	รพ.สต.ทุกแห่งไม่มีกำรเตรียม

ควำมพร้อมด้ำนงบประมำณและบคุลำกร	เพรำะไม่ได้รบั

แจ้งข้อมลูข่ำวสำรล่วงหน้ำมำก่อน		จงึไม่ได้จดัท�ำโครงกำร

รองรับกำรด�ำเนินงำนฯท�ำให้ไม่มีงบประมำณ	 และ

บุคลำกรที่มีอยู ่	 ไม่มีควำมมั่นใจในกำรด�ำเนินงำนฯ

เนื่องจำกขำดองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับโรคและพิษภัยจำก 

สำรเคมีทำงกำรเกษตร	 	 รวมถึงควำมไม่พร้อมด้ำนสิ่ง

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน	เช่นชดุอุปกรณ์ตรวจหำสำรเคมี	

สื่อประชำสัมพันธ์	 เป็นต้น	สอดคล้องกับกำรศึกษำของ

บุญเลิศ	ศักดิชัยนำนนท์	และคณะ(2)		พบว่ำกำรจัดบริกำร

อำชวีอนำมยัในสถำนอีนำมยั	มข้ีอจ�ำกดัของบคุลำกร	กำร

ขำดแคลนทรัพยำกร	และเครื่องมือต่ำงๆกำรจัดบริกำร

อำชีวอนำมัยจึงต้องเร่ิมที่ควำมพร้อมของแต่ละหน่วย

บริกำรสอดคล้องกับกำรศึกษำของ	ยอร์น		จิระนคร	และ

คณะ(7)	ศึกษำกำรประเมินผลกำรน�ำนโยบำยมำตรกำร

กำรควบคุมโรคชิคุนกุนยำสู่กำรปฏิบัติในชุมชน	 กรณี

ศึกษำ:อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน	 	 จังหวัด

สงขลำ	 พบว่ำกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำน

สำธำรณสขุและชุมชนยงัน้อย	ไม่ได้วำงแผนเตรยีมรบัล่วง

หน้ำ		ท�ำให้ส่งผลต่อกำรจดัสรรงบประมำณและกำรจดัหำ

วัสดุ	 อุปกรณ์ในกำรควบคุมโรคและสอดคล้องกับกำร

ศึกษำของ	นภัค	ด้วงจุมพล(8)	 ศึกษำสถำนกำรณ์ระบบ 

กำรให้บริกำรอำชีวอนำมัยในหน่วยบริกำรปฐมภูมิของ

จงัหวดันครรำชสมีำ	พบว่ำหน่วยบรกิำรปฐมภมูส่ิวนใหญ่

มีควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรอยู่ในระดับต�่ำ	 ควำม

พร้อมด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ำ	 (ควำมรู้	
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ทัศนคติ	ทักษะควำมพอเพียงของเจ้ำหน้ำที่กำรบริหำร

จัดกำรด้ำนข้อมูลพื้นฐำนและสถำนกำรณ์ปัญหำอุปกรณ์

เครื่องมือเงินสนับสนุนและนโยบำยเป้ำหมำย)  ดังนั้น

หน่วยงำนผูก้�ำหนดนโยบำย	ควรมรีะยะเวลำในกำรสือ่สำร

ถึงระดับผู้น�ำนโยบำยไปปฏิบัติล่วงหน้ำเพื่อให้มีระยะ

เวลำในกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรวำงแผน	 จัด

เตรียมและบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนงบประมำณ/บุคลำกร	

เพรำะเป็นงำนที่เพิ่มจำกงำนภำรกิจประจ�ำ	 เนื่องจำก

ควำมพร้อมของ	รพ.สต.	เป็นปัจจยัส�ำคญัทีส่ำมำรถท�ำให้

กำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จ	 โดยต้องมี

ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงหน่วยงำน	 ด้ำนทรัพยำกร	

(อัตรำก�ำลัง	เครื่องมือ	เครื่องใช้	งบประมำณ)	และด้ำน

สมรรถนะของหน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	

ศักยภำพและภำระงำนของบุคลำกร

	 ปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิก

สุขภำพเกษตรกร	พบว่ำรพ.สต.	ทุกแห่งมีบุคลำกรไม่

เพียงพอ	 โดยพบว่ำ	 รพ.สต.มีบุคลำกร	2-5	คน/แห่ง	

ท�ำให้ภำระงำนทีป่ฎิบตัไิม่สอดคล้องกบัอตัรำก�ำลงัทีม่อียู่

จรงิ(9)	สอดคล้องกบักำรศกึษำของฐติวิรดำ	อคัรภำนวุฒัน์

และคณะ(10)	ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำระบบ

บริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 	 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	พบว่ำปัญหำอุปสรรคที่ส�ำคัญคือภำระงำน

หนกัเนือ่งจำกบคุลำกรไม่ครบตำมกรอบอตัรำก�ำลงั	ควร

เพิ่มบุคลำกรให้เหมำะสมตำมโครงสร้ำงอัตรำก�ำลัง	และ

สนบัสนนุอปุกรณ์กำรปฏบิตังิำนอย่ำงพอเพยีง	สอดคล้อง

กำรศึกษำของเศกสันต์	 ชำนมณีรัตน์และคณะ(11)	ศึกษำ

กำรประเมินควำมรู้	 ควำมคิดเห็นและผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมนโยบำยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลของ

หัวหน้ำสถำนีอนำมัยในเขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่	5	

พบว่ำประเด็นปัญหำที่ส�ำคัญคือปัญหำบุคลำกรไม่เพียง

พอต่อกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย	รพ.สต.	บุคลำกรขำด

ขวัญก�ำลังใจเนื่องจำกภำระงำนที่มำกขึ้น	 ตลอดจน

บุคลำกรไม่มีควำมมั่นใจในองค์ควำมรู้เกี่ยวกับโรคจำก

กำรประกอบอำชีพฯ	 เนื่องจำกตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ

ไม่เคยได้รับกำรฟื้นฟูองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคจำก

กำรท�ำงำน	สอดคล้องกับกำรศึกษำของบุญเลิศ	ศักดิ์ชัย

นำนนท์และคณะ(2)	พบว่ำกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยใน

สถำนอีนำมยั	มข้ีอจ�ำกดัของบคุลำกร	พืน้ควำมรูด้้ำนอำชวี

อนำมัย

กำรติดตำมนิเทศงำนในระยะแรกของกำรด�ำเนินงำน

	 รพ.สต.ส่วนใหญ่	ไม่ได้รบักำรตดิตำม	นเิทศงำนจำก	

สสจ./สสอ.จำกกำรศึกษำน้ีม	ีรพ.สต.เพยีง	1	แห่งเท่ำน้ัน

ที่ได้รับกำรติดตำม	นิเทศงำนจำก	สสจ.	จึงท�ำให้	รพ.สต.	

ส่วนใหญ่ด�ำเนินงำนไปตำมศักยภำพเท่ำที่มีอยู่	 และท�ำ

เฉพำะกิจกรรมที่เคยปฏิบัติ	 เช่น	กำรเจำะเลือดตรวจหำ

สำรเคมตีกค้ำง	กำรให้บรกิำรตรวจรกัษำเบือ้งต้น	กำรให้

สุขศึกษำและรณรงค์ประชำสัมพันธ์เท่ำนั้น	ผู้อ�ำนวยกำร	

รพ.สต.	ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำกำรติดตำม	นิเทศ

งำน	จำกหน่วยงำนระดบัเขต/จงัหวดัแสดงให้เหน็ว่ำงำน

นัน้มคีวำมส�ำคญัหน่วยงำนระดบัเขต/ระดบัจงัหวดัจงึให้

ควำมสนใจติดตำม	ควบคุมก�ำกับงำน	จำกกำรศึกษำของ	

กล้ำ	 ทองขำว(12)	 	พบว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ

ประกอบด้วยกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำงและส่วนท้องถ่ิน	

มำตรกำรควบคมุ	ประเมนิผลและกำรกระตุน้ส่งเสรมิ	กำร

ก�ำหนดภำรกิจและกำรมอบหมำยงำน	 ส่งผลต่อควำม

ส�ำเรจ็ของกำรน�ำนโยบำยไปปฏบิตัไิด้มำกทีส่ดุกำรศกึษำ

ของพรทิพย์	ใจเพชร	และคณะ(4)		พบว่ำปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง

ผลต่อควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนได้แก่	กำรให้ควำม

ส�ำคญัของผูบ้รหิำรในระดับจงัหวดั	ซ่ึงเป็นผลให้ผูป้ฏบิติั

งำนในระดับรองลงมำให้ควำมส�ำคัญและจะส่งผลต่อ

ควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิงำนในภำพรวมสอดคล้องกบั

กำรศึกษำของบุญเลิศ	 	 ศักดิ์ชัยนำนนท์	 	 และคณะ(2) 

พบว่ำปัจจยัควำมส�ำเรจ็ส่วนหนึง่มำจำกสำธำรณสขุอ�ำเภอ

ที่มีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเป็น 

พี่เลี้ยงและที่ปรึกษำกำรศึกษำของวัชรินทร์		สุทธิศัย	และ

คณะ(13)	พบว่ำปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จใน

กำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติในระดับค่อนข้ำงมำกคือ	ควำม

ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำยและด้ำนกำรติดตำม

กำรด�ำเนินงำนจะเห็นว่ำกำรติดตำม	ควบคุม	ก�ำกับ	กำร

ด�ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำใน

แต่ละระดับ	เป็นปัจจยัส�ำคญัทีน่�ำไปสูค่วำมส�ำเรจ็ของกำร

ด�ำเนินงำนทัง้น้ีส�ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดั/อ�ำเภอ	ควร

ให้ควำมส�ำคัญและควรมีกำรติดตำมกำรน�ำนโยบำยไป

ปฏบิตัเิพือ่รบัทรำบผลกำรด�ำเนนิงำนและปัญหำอปุสรรค
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ในกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยฯและกำรที่รพ.สต.ไม่

สำมำรถจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกรตำมมำตรฐำน

ระยะเริ่มต้นได้นั้น				เนื่องจำกส�ำนักโรคจำกกำรประกอบ

อำชีพฯและ	สคร.ที่	1	เชียงใหม่	ซึ่งเป็นส�ำนักวิชำกำรใน

ส่วนภมูภิำคของกรมควบคมุโรค	ยงัขำดรปูธรรมทีชั่ดเจน

ในกำรสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ

และไม่มีกำรตดิตำม	ก�ำกบั	แก้ไขปัญหำซึง่ส่งผลต่อควำม

ส�ำเรจ็หรอืควำมล้มเหลวในกำรน�ำนโยบำยไปปฏบิตัขิอง	

รพ.สต.จำกกำรศึกษำนี้พบว่ำปัญหำ	อุปสรรคของกำร

ด�ำเนนิงำนจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกรในระยะเริม่

ต้นของ	รพ.สต.ในพื้นที่ศึกษำ	คือ	ปัญหำด้ำนสมรรถนะ

ของหน่วยงำนที่รับนโยบำยไปปฏิบัติ	 	 ปัญหำขำดกำร

ก�ำกับ	ติดตำม	ควบคุมของหน่วยงำนผู้ก�ำหนดนโยบำย

และปัญหำด้ำนควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

ระดับจังหวัดไม่ได้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำม

นโยบำยเท่ำที่ควร	 	 จึงส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนจัดบริกำร

คลนิกิสขุภำพเกษตรกรในระยะเริม่ต้นของ	รพ.สต.	ไม่ได้

ตำมมำตรฐำน			

	 อย ่ำงไรก็ตำมจำกกำรสัมภำษณ์ผู ้อ�ำนวยกำร	

รพ.สต.	 ทุกแห่งให้ควำมเห็นว่ำกำรจัดบริกำรคลินิก

สขุภำพเกษตรกรใน	รพ.สต.เป็นนโยบำยทีด่เีกษตรกรได้

รับประโยชน์ทั้งนี้กำรพัฒนำในระยะเริ่มต้นของกำรน�ำ

นโยบำยมำปฏิบัติจริงในรพ.สต.ต้องใช้เวลำ	และให้กำร

สนบัสนุน	ส่งเสรมิและพฒันำขดีควำมสำมำรถของหน่วย

งำน/บุคลำกรที่ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยฯอย่ำงต่อเนื่อง

เพือ่ให้	รพ.สต.มคีวำมพร้อม		และมีสมรรถนะท่ีเหมำะสม

กับกำรเป็นรพ.สต.ต้นแบบในกำรจัดบริกำรคลินิก

สขุภำพเกษตรกรของจงัหวดั		และใช้เป็นรปูแบบของกำร

ด�ำเนนิงำนจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกรเพือ่ขยำยผล

สู่	 รพ.สต.ในพื้นท่ีใกล้เคียง	ถึงแม้ว่ำในระยะเร่ิมต้นของ

กำรด�ำเนินงำนจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร	 ในปี	

2556	รพ.สต.ทั้ง	8	แห่งไม่ผ่ำนมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำน

ในระดับเริ่มต้นได้แต่ในปี	2557รพ.สต.ในพื้นที่ศึกษำฯ

สำมำรถจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรได้ตำม

มำตรฐำนในระดับเริ่มต้น	 	 และมำตรฐำนระดับดีซึ่งใน 

ปี	 2557	ภำคีเครือข่ำยรพ.สต.เข้ำร่วมด�ำเนินงำนจัด

บรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกรเพิม่จ�ำนวนเป็น	103	แห่ง

และในปี	2559	เข้ำร่วมด�ำเนินงำน	540	แห่ง	(ร้อยละ48	

ของ	 รพ.สต.ในพื้นที่)(14)	 ถึงแม้ว่ำกำรศึกษำนี้ศึกษำใน 

ปี	 2556	ซึ่งเป็นระยะแรกของกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ	

แต่ผลกำรศึกษำนี้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรน�ำ

นโยบำยใหม่อื่นๆ	 ก่อนกำรน�ำสู ่กำรปฏิบัติ	 โดยกำร

ก�ำหนดนโยบำยใดๆ	ควรมรีะดมควำมคดิเหน็จำกหน่วยงำน

ที่รับนโยบำยไปปฏิบัติ	และผู้มีส่วนได้	ส่วนเสีย	เพื่อร่วม

ระดมควำมคิดเห็นในกำรก�ำหนดมำตรกำร	 	แนวทำงใน

กำรด�ำเนินงำนฯในระยะแรกของกำรด�ำเนินงำนหน่วยงำน

ผู ้ก�ำหนดนโยบำยควรมีกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร 

งบประมำณและสิง่สนับสนุน	เช่น	เครือ่งมอื	วสัดุ	อุปกรณ์

ให้เพียงพอ	มีกำรติดตำม	ก�ำกับ	กระตุ้นและส่งเสริมให้

หน่วยรับนโยบำยไปปฏิบัติได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

อย่ำงต่อเน่ือง	 กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนผู้ก�ำหนด

นโยบำยเป็นกำรเพิ่มพูนศักยภำพของหน่วยงำนผู้รับ

นโยบำยไปปฏิบัติแล้ว	ยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

ของเครือข่ำยกำรท�ำงำน	 ซ่ึงส่งผลต่อกำรน�ำไปสู่ควำม

ส�ำเร็จของกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ		

ข้อเสนอแนะ    

 - หน่วยงำนผู้ก�ำหนดนโยบำยควรประเมินควำม

พร้อมของหน่วยงำนที่น�ำนโยบำยไปปฏิบัติ		ก่อนกำรน�ำ

นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่	

 - ควรมีกำรประเมินผล	“กำรน�ำนโยบำยกำรจัด

บริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกรไปปฏิบัติใน	รพ.สต.”	ใน

ภำพรวมของประเทศ	 	ร่วมกับส�ำนักงำนป้องกันควบคุม

โรคที่	1-12	เพื่อน�ำไปวำงแผน	ปรับปรุง	พัฒนำอย่ำงต่อ

เน่ือง	 (Plan-Do-Check-Act:PDCA)	 เพื่อให้สำมำรถ

บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดของนโยบำย

 - รปูแบบของกำรจดับรกิำรคลนิกิสขุภำพเกษตรกร  

ควรเป็นรปูแบบทีส่ำมำรถปรบัให้เหมำะสมกับบรบิทของ

พื้นที่	

 - กำรขยำยผลในระยะแรกของกำรด�ำเนนิงำนตำม	

นโยบำยฯ	ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพของ	รพ.สต.

ต้นแบบในพื้นที่	 (1	รพ.สต./1	จังหวัด)	 ให้สำมำรถจัด

บรกิำรเพือ่ตอบสนองกำรแก้ไขปัญหำของพืน้ที	่อนัจะน�ำ

ไปสู่ควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินงำน
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