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บทคัดย่อ
วตัถปุระสงค์ในการศกึษาครัง้นีค้อื เพือ่ส�ารวจความคาดหวงัต่อระบบการประกอบวชิาชพีการ

สาธารณสุขชุมชน ของกลุ่มผู้มีหน้าที่กระท�าการทางการสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนที่จะมี

การประกาศใช้พระราชบญัญตัวิชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน พ.ศ. 2556 เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยวธิกีาร

ให้กรรมการสมาคมวชิาชพีสาธารณสขุด�าเนนิการสนทนากลุม่และสรปุผลเป็นผงัภาพเพือ่รบัฟังความ

คิดเห็นของตัวแทนเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขจาก 12  เขตทั่วประเทศไทย 

ผลการศึกษาได้ว่า ในทัศนะของผู้กระท�าการสาธารณสุขชุมชนเห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อระบบการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนท่ีส�าคัญมีอยู่ 7 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีเป็นลูกค้า

ของหลักสูตร ประกอบด้วยนักศึกษาและผู้ปกครอง หรือ ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  2) 

สถาบันการศึกษา 3)เครือข่ายที่ร่วมผลิตบัณฑิตและผู้ก�ากับมาตรฐานสถาบันการศึกษา 4)ผู้ประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  5)สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  6) ผู้สนับสนุนทรัพยากรและ

ทิศทางในการผลิตผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 7) ผู้รับบริการหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

จากการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเห็นว่าจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่มผู้

ประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนพงึต้องมมีาตรฐานวชิาชพี และ จรรยาบรรณทีส่�าคญัในการกระ

ท�าการสาธารณสุขอย่างมีศิลปะที่ส�าคัญ คือ 1) การกระท�าต่อมนุษย์โดยมีคู่มือแนวทางด้านเวชกรรม 

เภสัชกรรม การพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ชัดเจน 2) การกระท�าการสาธารณสุขต่อเชื้อโรค 3)การก

ระท�าทางการสาธารณสุขต่อการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  4) การส่งต่อผู้ป่วยที่มีการลด

ความเสี่ยงอย่างมีมาตรฐาน  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ สถาบันการศึกษาควรพิจารณาน�าความคาดหวังเหล่านี้ไปเป็น

ฐานในการออกแบบหลักสูตร และเสนอให้สภาวิชาชีพพิจารณาน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน/ความคาดหวัง
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Abstract
The objective of this study was to survey the expectation from community health workers towards the 

practices of   community - public health profession practitioner before the official declaration of Community 

Public Health Professional Act 2556 B.E.  “Focus Group” had been used as research methodology. The 

researchers  had asked the  committee of “Public Health Professional  Association” to hold the meeting 

and employed focus group technic as a mean to find the resolution .The resolution was concluded as 

conceptual diagram and had been presented  in the meeting of the representatives of public health 

professional association  from 12 regions and had them commented .  

The  result of the study  were as follows ;  The stake holders of this matter  had been classified  

into 7 groups; 1)Customer of public health study consisting of students, their parents and financial supporter  

2) Public health education institute 3)  Networks of education institute   involving with the production 

of public health  student  and education standard controller 4) Community public health profession 

practitioner 5) Community public health profession council 6) Resource supporter and direction controller 

for the production of community - public health profession 7) Customer of community-public health 

profession and Community. The perspectives from these stake holder about the practice of community  

public health professional practitioner were as follow; the public health professional practitioner  must  

hold professional standard and essential ethics  for  the practice of their profession with the important 

art of practice;1 .In performing action involved directly with human body they must abide by the manual 

of  distinctive  practice in medicine ,pharmacy, nursing  and midwifery 2. Public health action towards the 

diseases 3.Public health action in occupational health and environmental health   4.The referral of patients 

with standard practice of risk reduction. 

The Recommendation of research result was presented to public health education institute for 

consideration as input for curriculum design and to community public health professional council as input 

for the professional practice control.

 

Keywords : Stakeholder /  Community Public Health professional Practice /Expectation
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 บทน�ำ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้เสนอไว้ว่าระบบ

สุขภาพต้องมุ่งให้เกิดผลที่ส�าคัญอย่างน้อยสามประการคือ การสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง

ทั่วถึง การบริการมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ (Coverage Access , Safety and Quality) 

โดย WHO ได้เสนอว่าปัจจัยท่ีเป็นฐานส�าคัญในการบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วย 

6 ปัจจัยหลักคือ ภาวะผู้น�าและธรรมาภิบาล (Leadership and Governance) การเงินด้าน

สขุภาพ (Health Care Financing) ก�าลงัคนด้านสขุภาพ (Health Work Force) เวชภณัฑ์ และ

เทคโนโลย ี(Medical Products , Technologies) สารสนเทศและการวจิยั (Information and                   

Research) และ การให้บรกิาร (Service Delivery) โดยในจ�านวนนีก้�าลงัคนด้านสขุภาพสามารถ

แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Health 

Work Force) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ (Non-Professional Health Work 

Force) และกลุ่มอาสาสมัครหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในประเทศไทยให้ความส�าคัญก�าลังคน

ด้านสุขภาพท้ังสามกลุ่มโดยเห็นได้จากการมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลดัง

กล่าว อันประกอบด้วย กลุ่มที่มุ่งกระท�าต่อมนุษย์ที่เรียกว่า “กลุ่มโรคศิลปะ” กลุ่มที่กระท�าต่อ

สตัว์ซึง่มผีลกระทบต่อสขุภาพทีเ่รยีกว่า “สัตวแพทย์” และกลุ่มทีมุ่ง่กระท�าทัง้ต่อประชาชน ต่อ

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรค และการกระท�าต่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “กลุ่มสาธารณสุข”  ทั้งสามกลุ่ม

นีจ้ะพบว่ากลุม่วชิาชพีสาธารณสขุชมุชนเป็นกลุ่มวชิาชพีทีก่ฎหมายก�าหนดให้มบีทบาททัง้ทีมุ่ง่

กระท�าต่อมนุษย์ ต่อเชื้อโรค และต่อสิ่งแวดล้อม รวมอยู่ในการกระท�าที่กฎหมายเรียกว่า การก

ระท�าทางการสาธารณสุข ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

พ.ศ. 2556 โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา  และ

จากการตรวจสอบหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีการจัดท�า

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาหรือที่เรียกว่า มคอ.1 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้เป็น

แนวทางจดัการศกึษาในสาขาการสาธารณสุขชมุชนให้มมีาตรฐานเดียวกนัจึงน�ามาสู่ปัญหาการ

วจิยัว่าองค์ความรูท่ี้ครอบคลมุการประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนทีก่ฎหมายก�าหนดควร

ประกอบด้วยอะไรบ้างและจะรบัฟังความคาดหวงัในการประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้าง 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 บัญญัติให้มีสภาวิชาชีพเพื่อ

ท�าหน้าทีท่ีส่�าคญัคอืก�ากบัมาตรฐานและจริยธรรมวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพี โดยมทีีม่าของ

กรรมการแบ่งเป็นห้าประเภท คือ 1) กรรมการโดยต�าแหน่ง 2) กรรมการที่เป็นตัวแทนจากสภา
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วชิาชีพอ่ืน 3) กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและ 4) กรรมการจากการเลอืกตัง้  และ 5) กรรมการทีเ่ป็น

ตวัแทนจากสถาบันหรอืองค์กรท่ีกฎหมายก�าหนดโดยในจ�านวนนีม้ตัีวแทนจากสถาบนัทีเ่กีย่วข้อง

กับการผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพที่ส�าคัญคือตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของสถาบัน

อุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  สถาบันเหล่านี้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาหรือ มคอ.1 ส่วนตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาหรือ

ส่งเสริมบุคคลท่ีจะเข้าสู่วิชาชีพนี้ให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชนเพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชนดังนั้นการส�ารวจข้อมูล

ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้กระท�าการสาธารณสุขที่มีอยู่แต่เดิมก่อนประกาศใช้พระ

ราชบัญญัติจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น และสามารถน�าไปใช้สนับสนุนการจัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพือ่ส�ารวจกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อระบบการประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน

ตามทัศนะของผู้กระท�าการสาธารณสุขในชุมชน

2. เพือ่ส�ารวจความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียต่อการประกอบวชิาชพีการสาธารณสุข

ชุมชนตามทัศนะของผู้กระท�าการสาธารณสุขในชุมชน

3. เพือ่เสนอกรอบองค์ความรูแ้ละความสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีสาธารณสขุชมุชน

ทีจ่�าเป็นต้องมตีามทีพ่ระราชบัญญตัวิชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนก�าหนดและสอดคล้องกบัความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้น้ีคือ สมาชกิสมาคมวชิาชพีสาธารณสขุจ�านวน 9,442 คน (ข้อมลู 

ณ กนัยายน 2557 ) โดยใช้ตวัแทนเป็นกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยทีป่รกึษาผูท้รงคณุวฒุ ิและกรรมการ

วิชาการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จ�านวน 20 คนเป็นสมาชิกการสนทนากลุ่ม และ ประธานเครือ

ข่ายหรือผู้แทนจาก 12 เขตบริการสาธารณสุข กรรมการเครือข่ายทั้ง 12 เขตที่เป็นตัวแทนเครือข่าย

อีกเขตละ 1 คน   และ ผู้ประสานงานเครือข่ายอีก 1 คนรวม 25 คนเป็นผู้วิพากษ์และเพิ่มเติมผลที่

ได้จากการสนทนากลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ

การศกึษาครัง้นีใ้ช้วธิกีารสนทนากลุม่(Focus Group) โดยในการศกึษาครัง้นีค้ณะผูว้จิยัทัง้สาม
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คนแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator)  1 คน ผู้จดบันทึก 2 คน สมาชิก

ในการสนทนากลุ่มคือกรรมการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจ�านวน 20 คน ผู้ด�าเนินการสนทนา เป็น

ผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือ

แนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

คณะผูว้จิยัสรปุข้อมลูทีเ่ป็นทัง้ข้อความทีเ่ป็นจรงิ (Manifest Content) และ ข้อความตามทีผู่ม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยีคาดหวงัทีเ่ป็นความรูส้กึหรอืข้อความแฝง (Latent Content)โดยวธิรีวมข้อความทีเ่ป็น

ค�าซ�้าให้เป็นหมวดหมู่และ เปรียบเทียบสรุปเนื้อหาที่ได้ ด้วยการถือเอาฉันทามติของกลุ่มเป็นข้อสรุป 

ประเดน็ใดยงัไม่สามารถสรปุเป็นมตกิลุม่จะจดัแยกเป็นข้อสงัเกตเพือ่เป็นประเดน็ในการศกึษาค้นคว้า

ต่อไป จดัท�าเป็นผงัภาพและน�าเสนอเพือ่ให้ทีป่ระชมุสนทนากลุม่ปรบัปรงุแก้ไข เมือ่สอดคล้องตรงกนั

แล้วน�าไปให้ที่ประชุมตัวแทนเครือข่าย และผู้ประสานงานจ�านวน 25 คนเพื่อท�าการวิพากษ์ ปรับปรุง

แก้ไขและสรุปขั้นตอนเป็นรายงานปรากฎตามผังภาพ

ผังภำพที่ 1 ขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล
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ผลกำรวิจัย
ประชากรในการศึกษาคือผู ้กระท�าการสาธารณสุขในชุมชนที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ

สาธารณสุขโดยใช้กรรมการสมาคม และ กรรมการเครือข่ายจากเขตบริการสาธารณสุขจ�านวน 12 

เขตเป็นตัวแทน ซึ่งพบว่า คณะกรรมการเป็นชาย 16 คน หญิง 4 คน มีอายุเฉลี่ยที่ 51.3 ปี ด้านการ

ศึกษาพบว่าจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี 15 คน  ปริญญาโท 4 คน และปริญญาเอก 1 คน เป็น

ข้าราชการ 16 คน ข้าราชการบ�านาญ 4 คน ซึ่งในส่วนที่ยังรับราชการอยู่นั้นปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล 8 คน ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 7 คน และที่อื่นๆ 1 คน

ตัวแทนเครือข่ายสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ที่เข่าร่วมวิพากษ์ข้อสรุปการสนทนากลุ่ม เป็น

ชาย 22 คน หญิง 3 คน มีอายุเฉลี่ยที่ 49.2 ปี อายุราชการเฉลี่ย 27.8 ปี ด้านการศึกษาพบว่าจบ

การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี 9 คน ปริญญาโท 13 คน และปริญญาเอก 3 คน  โดยปฏิบัติงานใน

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 10 คน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 8 คน ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 4 คนและโรงพยาบาลทั่วไป 3 คน มีต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 22 คน และ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 3 คน

ประเด็นที่หนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการน�าเอาค�า วลี ประโยค ที่ซ�้ากันในการสนทนากลุ่มของคณะกรรมการสมาคมวิชาชีพ

สาธารณสุขชุมชนมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้แก่นของค�าท่ีเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบ

ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน แล้วน�าข้อสรุปไปเสนอให้ตัวแทนเครือข่ายวิพากษ์ ปรากฎผลว่าผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียมีจ�านวน 7 กลุ่มคือ

1) กลุ่มที่เป็นลูกค้าของหลักสูตร ซึ่งสรุปจากค�าซ�้าที่ส�าคัญคือ นักศึกษาและหรือผู้ปกครอง  

 ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  

2) กลุ่มสถาบันการศึกษาซึ่งสรุปจากค�าซ�้าท่ีส�าคัญคือ อาจารย์ หรือ ผู้สอน, สถาบันผลิต

บคุลากรในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  (สถาบนับรมราชชนก), สถาบนัอดุมศกึษา (ทัง้รฐั และ เอกชน) 

,มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยการสาธารณสุข

3) เครอืข่ายทีร่่วมผลติบณัฑติและผูก้�ากบัมาตรฐานสถาบนัการศกึษา ซึง่สรปุจากค�าซ�า้ทีส่�าคญั 

คือสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข, สมาคมหมออนามัย, ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, มูลนิธิชมรม

สาธารณสขุ, สมาคมวชิาชพีสาธารณสขุในแต่ละจงัหวดั, ท่ีประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย, ท่ีประชุม

คณบด ีคณะสาธารณสขุศาสตร์แห่งประเทศไทย (สภาคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์แห่งประเทศไทย), 

สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา}, คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4) ผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน  ซึง่สรปุจากค�าซ�า้ทีส่�าคญั คอื เจ้าพนกังานสาธารณสขุ, 

นักวิชาการสาธารณสขุ, ผูม้บีทบาทหน้าทีใ่นการประกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนดไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม
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5) สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

6) ผูส้นบัสนนุทรพัยากรและทศิทางในการผลติผูป้ระกอบวชิาชีพสาธารณสขุชุมชน ซึง่สรปุจาก

ค�าซ�า้ทีส่�าคัญ คือ คณะรฐัมนตร ีกระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงการคลงั, ส�านกังบประมาณ, ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, องค์การอนามยัโลก, ประชาคมอาเซยีน, คณะกรรมการอดุมศกึษา, 

สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน,  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ส�านักงานประกันสังคม

7) ผู้รับบริการหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมค�าและวลีท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมาขอความเห็นเพิ่มเติมว่าค�าหรือวลี

เหล่านั้นมีผลต่อการผลิต และ การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอย่างไรบ้างได้รับค�าอธิบาย

และการยอมรบัจากกลุม่สนทนาและตวัแทนเครอืข่ายสมาคม สรปุเป็นประเดน็ของการเป็นผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสียและแสดงเป็นผังภาพเชื่อมโยงกันได้ดังนี้

ผังภำพที่ 2 ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเดน็ท่ีสอง ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามคาดหวงัต่อผูป้ระกอบวชิาชพีสาธารณสขุชมุชนอย่างไร

บ้าง สรุปผลจากการสนทนากลุ่มได้ดังนี้ 

1) คาดหวงัว่าผูป้ระกอบวชิาชพีสาธารณสขุชมุชนต้องการมอีสิระในการใช้ความรูท้ีม่มีาตรฐาน

วชิาชพีในการประกอบวชิาชพีโดยอยูใ่นการก�ากบัของสภาวชิาชพีสาธารณสขุชมุชน โดยไม่อยูภ่ายใต้

การก�ากบัควบคมุซ�า้ซ้อนจากสภาวชิาชพีอืน่ สมาชกิทีร่่วมสนทนากลุม่มกีารยกตวัอย่างการปฏบิตังิาน

ของผู้กระท�าการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่เป็นนักวิชาการ หรือ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขที่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ก�าหนดให้กระท�าการที่เป็นเวชกรรมต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคมุของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ทัง้ๆทีใ่นภาคปฏบิตั ินกัวชิาการ หรอื เจ้าพนกังานสาธารณสขุ

กระท�าการโดยไม่อยู่ที่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ก�าหนดให้กระท�าการท่ีเป็นเวชกรรมต้องอยู่
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ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งๆที่ในภาคปฏิบัติ นักวิชาการ หรือ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระท�าการโดยไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมควบคุม หรือในกรณีเป็นงานด้านทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลของเจ้า

หน้าที่ทันตาภิบาลก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม แต่ในภาคปฏิบัติไม่มี

ทันตแพทย์ จึงขอให้สภาวิชาชีพอื่นก�าหนดขอบเขตเป็นคู่มือหรือแนวทางแสดงขอบเขตงานท่ีจะให้

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติให้ชัดเจน สามารถกระท�าได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของวิชาชีพอื่นอีก

2) คาดหวงัว่าผูป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนต้องการมกีารกระท�าทางการสาธารณสขุ

อย่างมมีาตรฐาน และ มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท�าทีเ่รยีกว่าจรรยาบรรณวชิาชพี อย่างครอบคลมุ

ครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ทั้ง 4 

ประเด็น

ประเด็นท่ีสำม องค์ความรู้และทักษะที่ผู ้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนจ�าเป็นต้องมี

ประกอบด้วยอะไรบ้าง

จากการน�า ค�า วล ีประโยคข้อความทีม่กีารสนทนากลุม่มาประมวลพบว่าองค์ความรูท้ีส่�าคญัที่

ผู้กระท�าการสาธารณสขุชมุชนได้แสดงความคดิเหน็ไว้มาสรปุพบว่าองค์ความรูท้ีส่�าคญัมสีามกลุม่คอื1) 

กลุม่ทีเ่ป็นความรูท้ีจ่�าเป็นทีจ่ะท�าให้เกดิผลลพัธ์ทางการศกึษาตามมาตรฐานคณุวฒุกิารอดุมศกึษาชาติ 

(ประกอบด้วย จริยธรรม คุณธรรม, ความรู้, ทักษะปัญญา, ทักษะด้านสัมพันธภาพ และเทคโนโลยีฯ)

และต้องครอบคลมุโครงสร้างความรูส้�าหรบัผูป้ฏบิตังิานสาธารณสขุตามทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนด  

2) กลุ่มที่เป็นองค์ความรู้ในงานสาธารณสุขโดยไม่อยู่ภายใต้การก�ากับของผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และ  

3) องค์ความรู้ที่ต้องกระท�าภายใต้กรอบหรือแนวทางท่ีก�าหนด โดยคณะผู้วิจัยได้น�าผลสรุปจากการ

สนทนากลุ่มทั้งสามประเด็น ไปขอรับฟังความคิดเห็นในการประชุมตัวแทนเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ

สาธารณสุขซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับผลของการสนทนากลุ่ม ปรากฎตามตารางที่ 1
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จากตารางที่ 1 การจัดท�าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตจึงพึงต้องมีความรู้ท่ีครอบคลุม

และเพียงพอต่อการกระท�าการสาธารณสุขตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับการกระท�าทางการสาธารณสุขต่อมนุษย์ต้องจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดหรือเงื่อนไข

ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุข และ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีอาจมี

การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ดังนั้นการกระท�าทางการสาธารณสุขใน (3) และ (4)จึงเป็นสิ่งที่

ต้องทบทวนอย่างสม�่าเสมอทั้งนี้เพื่อจัดหลักสูตรให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม

กำรพิจำรณำผลจำกกำรสนทนำกลุ่มของเครือข่ำยสมำคมวิชำชีพสำธำรณสุข

มีประเด็นเพิ่มเติมจากข้อเสนอของตัวแทนเครือข่ายสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขที่ส�าคัญคือ 

1) ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐมักเป็นเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และหรือที่จะมีการแก้ไขใน

อนาคต จึงต้องมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่พยีงพอต่อการเป็นเจ้าพนกังานตามบทบาทท่ีกฎหมายก�าหนด

ตำรำงที่ 1 การกระท�าทางการสาธารณสุขตามที่กฎหมายก�าหนดและองค์ความรู้ที่ส�าคัญ
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ด้วย โดยเฉพาะในเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดการเหตุร�าคาญ ตลาด การก�าจัดขยะ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมตลอดถึงงานการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนด้วย

2) เนือ่งจากสถานการณ์ทีม่ผีลต่อสขุภาพมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและมลีกัษณะท่ีเช่ือม

โยงถงึกนั ผูป้ระกอบวชิาชพี สถาบนัการศกึษาทีผ่ลติผูป้ระกอบวชิาชพี และ สภาวชิาชพีจงึต้องมคีวาม

รู้ความสามารถในการจดัการการเปลีย่นแปลงในระดบัทีเ่หมาะสมกบับทบาทของตนเอง โดยสมาชกิที่

ประชมุมคีวามเหน็ตรงกนัว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่คีวามส�าคญัทีส่ดุคอื หน่วยงานทีร่บัผูป้ระกอบวชิาชพี

เข้าไปปฏบิตังิาน และ ประชาชนผูร้บับรกิาร โดยต้องน�าความคาดหวงัจากทกุกลุม่มาวางแผนให้เชือ่ม

โยงสมัพันธ์กนัอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะคณุภาพของบณัฑติ มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้

ประกอบวชิาชพี ต�าแหน่งงานและความก้าวหน้าของผูป้ระกอบวชิาชพี ตลอดจนการตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ และ สุขภาวะของชุมชนทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน การควบคุม

โรค และ อนามัยสิ่งแวดล้อม

3) ผูก้ระท�าการสาธารณสขุชมุชนทีมี่อยูก่่อนประกาศใช้พระราชบัญญตัวิชิาชพีการสาธารณสขุ

ชมุชน พ.ศ. 2556 มคีวามคาดหวงัว่าผูป้ระกอบวชิาชพีสาธารณสขุชมุชน ต้องมคีวามเป็นอสิระในการ

ประกอบวชิาชพีตามทีก่ฎหมายก�าหนดโดยการก�ากบัควบคมุมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี

ต้องเป็นการก�ากบัควบคุมโดยสภาวชิาชพีสาธารณสขุชุมชน มใิช่ถูกควบคมุโดยผูป้ระกอบวชิาชีพสาขา

อื่น หรือ สภาวิชาชีพอื่น และในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้มีบทบาทที่ต้องกระท�าการอย่างใดอย่าง

หนึ่งซึ่งเป็นบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เช่น เวชกรรม เภสัชกรรม พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ต้องมีคู่มือหรือแนวทางที่ชัดเจนที่จะให้ปฏิบัติโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ

อื่น และคาดหวังว่าสถาบันการ ศึกษาและสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนต้องค�านึงถึงการปฏิบัติงาน

ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
จากผลการศึกษาน�ามาสู่ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญดังนี้

1) การออกแบบหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาต้องน�าความคาดหวงัจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ 

7 กลุ่มมาเป็นข้อมูลโดยไม่ละเลยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�ามาตรฐานคุณวุฒิการ

อุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาสาธารณสุขชุมชน และเมื่อจบการศึกษาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ก�าหนดต�าแหน่งพึงจัดแผนรองรับผู้ส�าเร็จการศึกษาในภาครัฐให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิต และ

ส่งเสริมช่องทางการเข้าสู่ต�าแหน่งงานขององค์กรภาคเอกชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความก้าวหน้า

ของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

2) การกระท�าทางการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานเวชกรรม เภสัชกรรม และ การพยาบาล

จ�าเป็นต้องท�าคู่มือหรือแนวทางให้ชัดเจนเพื่อให้การกระท�าทางการสาธารณสุขในส่วนท่ีกฎหมาย
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกรำคม - มิถุนำยน 2558)
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ก�าหนดนั้นมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพไม่แตกต่างกัน และเพื่อแสดงอัตตลักษณ์ของ

วิชาชีพ

3) จากการให้ความส�าคัญของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน การออกแบบหลักสูตรจึงไม่

พึงใช้เฉพาะแนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาของไทยแต่พึงน�าแนวทางมาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนมาเป็นแนวทางร่วมด้วย โดยการน�า ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUNQA) มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมด้วย

4) เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาจากมุมมองของผู้กระท�าการสาธารณสุขเท่านั้น ในการ

ศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นด้วย
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