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แนวทางการพฒันาบทบาทหน้าทีข่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการเฝ้าระวงัและป้องกนั
โรคติดต่อในพืน้ที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมืองอดุรธานี จังหวดัอดุรธานี  

Development of Village Health Volunteers’ Role based Local Disease Surveillance and 
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  บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาสภาพปัญหา และก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมต าบลบา้นจัน่ แบ่งเป็น 2 ระยะ 
ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาการพฒันาบาทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป้าหมายคือ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 20 คน และระยะท่ี 2 ก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เป้าหมายคือ ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี จ านวน 5 คน 
ผลการวิจยัพบวา่  ระยะท่ี 1 คน้พบบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจ านวน 5 ดา้น คือ 1) ดา้น
การมีส่วนร่วมแนวคิดร่วม 2) ดา้นความรู้เร่ืองโรคติดต่อในพื้นท่ี 3) ดา้นความรู้ ความช านาญ บุคลิกลกัษณะ และการ
ปฏิบติังานดว้ยความเสียสละในการป้องกนัโรค 4) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ การเฝ้าระวงั และการ
ป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี  และ 5) ดา้นการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลขั้นตอนโดยใช้ยา และเวชภณัฑ์ ตาม
ขอบเขตท่ีสาธารณสุขก าหนด  ระยะท่ี 2 คน้พบว่า 1) ควรจัดให้กลุ่มผูน้ าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมแนวคิดร่วมกับ
สาธารณสุขในการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อ 2) ควรเกาะติดสถานการณ์ ประพฤติตนให้ทนัต่อเหตุการณ์ข่าวสาร 
3) ควรจดัต าแหน่งหนา้ท่ีในการช่วยงานอาสาในดา้นต่างๆ ให้เหมาะสม 4) ควรมีงบสนับสนุนการกระจายข่าวสาร 
ประชาสัมพนัธ์ ในกรณีเร่งด่วน 5) ควรมีการงบประมาณสนบัสนุนอาสาสมคัรสาธารณสุข 

ABSTRACT 
 The development of roles and responsibilities of village health volunteers based surveillance and prevention 
of diseases in the Health Promotion Banchan Hospital is divided into 2 phases. Phase 1: we study on the duty of village 
health volunteers. The objective is emphasized on 20 village health volunteers. Phase 2 the study is to develop the roles 
and responsibilities of the village health volunteers. The target group is 5 persons involved in surveillance and 
prevention of communicable diseases. Five aspects of participatory thinking are knowledge of the disease in the area 
of knowledge, expertise, individuality and work with sacrifice to prevent disease, information and public relations, 
surveillance and prevention of communicable diseases in the area. 1) Community leaders should be provided with the 
following guidelines. Participation in the concept of public health in surveillance and prevention of communicable 
diseases. 2) Public health volunteers should stick to each situation. 3) Volunteer works in various areas are appropriated. 
4) Statements should support the dissemination of public relations and information 5) Budget should be supported for 
the public health volunteers. 
ค าส าคัญ: หนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี 
Keywords: The duty of village health volunteers, Surveillance, Prevent disease in the area. 
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 บทน า 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ สายพนัธ์ุใหม่ (H1N1) 2009 ในหลายประเทศทัว่โลก รวมทั้ง
ประเทศไทย หรือการคน้พบโรคติดเช้ือใหม่ ๆ และโรคติดต่อมาจากสัตวท่ี์ไม่เคยพบมาก่อน เช่น โรคซาร์ส ไขห้วดันก 
รวมถึงโรคติดต่อซ่ึงถูกควบคุมจนลดลงมากแลว้ก็ กลบัมามีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เช่น โรคซิคุนกุนยา เป็นตน้ รวมทั้งผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตวน์ าโรคและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเป็นปัญหา ส าคญัเหล่าน้ี เป็นสาเหตุ
ให้โรคอุบติัใหม่ส่วนใหญ่มีธรรมชาติท่ีซับซ้อนยากต่อการจดัการ ทั้งน้ี หากขาดระบบและเคร่ืองมือในการป้องกนัควบคุม
โรคท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ โรคเหล่าน้ียอ่มก่อให้เกิดความ สูญเสียในชีวิตและสุขภาพของประชาชน สร้างภาระอนัมากมาย
รวมถึงส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจอย่างมหาศาล  ดงันั้น การพฒันาบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร
สาธารณสุข อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ซ่ึงมีบทบาทในการเป็นผูน้ าการด าเนินงานพฒันาสุขภาพอนามยั และ
คุณภาพชีวติของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน 
และมีหนา้ท่ี แกข้่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ีบริการ ประสานงานสาธารณสุขบ าบดัทุกข ์ประชาชน ด ารงตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี  เพื่อ
เป็นการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาโรคติดต่อ และเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ ตามแผนสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(2555-2559) โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “ประชาชนมี สุขภาพดีร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียงเป็นธรรมสู่สังคมสุขภาวะ” ทั้งมิติทาง
กาย จิต สังคม และปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพท่ี มีคุณภาพมาตรฐาน เขม้แขง็ เพียงพอ และเขา้ถึง ไดส้ะดวกตอบสนอง
ต่อปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนบนตน้ทุนท่ีเหมาะสม  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้า
ระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี   
 2. เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  
 
วธีิการวจิัย 
 แบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะดงัน้ี 

 ระยะที่  1  การศึกษาสภาพปัญหาการพฒันาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการเฝ้า
ระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพืน้ที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี   

  1. ขั้นตอนการวิจยั    
  1.1 ขอบเขตเน้ือหา ก าหนดไว ้5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมแนวคิดร่วม 2) ด้านความรู้เร่ือง

โรคติดต่อทอ้งถ่ิน 3) ดา้นความรู้ ความช านาญ บุคลิกลกัษณะ และความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี และความเสียสละในการ
ปฏิบติังาน ป้องกนัโรคติดต่อ 4) ดา้นขอ้มูล ข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและป้องกนั โรคติดต่อ 5) 
ดา้นการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ โดยใชย้าและเวชภณัฑต์ามขอบเขตท่ี สาธารณสุขก าหนด    

  1.2 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เก่ียวกับสภาพปัญหาการพัฒนา บทบาทหน้าท่ีของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อใน พื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นจัน่ อ  าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดโครงสร้างกวา้ง ๆ เป็นแนวค าถาม เพื่อใชใ้นการกล่าวน า 
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เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงความตอ้งการในการสนทนาตามแนวค าถามท่ีตั้งไวล่้วงหนา้เพื่อความครบถว้นเป็นระบบและ
ตรงประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา    

  1.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอเป็นรายงานต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานดา้นการพฒันา
บทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและ ป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี   

 2. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย   จ านวน 20 คน คือ สมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้น ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี   จ านวน 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นหนองตูม บา้นวงัปลาฝา บา้น
หนองใหญ่ บา้นหนองเคียน    และบา้นเหล่ียมพิลึก   

  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสภาพและปัญหาในการพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่  

  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล    ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเตรียมแบบแนวทางการสนทนากลุ่มพร้อมท า
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ สมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เพื่อนดัสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัไดเ้ป็นประธาน
ด าเนินการสนทนา (Moderator) โดยการตั้ง ประเด็นในการสนทนาแบบจ าเพาะเจาะจง และมีผูช่้วยเก็บขอ้มูล จ านวน 2 คน   
น าขอ้มูลการสนทนากลุ่ม  ท่ีไดม้าวิเคราะห์ปัญหาและจดัท ารายงานเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป  

  5. การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั  น าประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์เน้ือหาสรุปสภาพและปัญหาการ
พฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี แลว้น าเสนอ
เป็นรายงานต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

ระยะที่  2  ก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ด้านการเฝ้าระวังและ
ป้องกนัโรคติดต่อในพืน้ที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี   

  1. ขั้นตอนการวิจยั    
  1.1 ขอบเขตเน้ือหา  เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัร สาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่  อ  าเภอเมือง จงัหวดั
อุดรธานี  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคผ์ูว้จิยัไดก้  าหนดเน้ือหาในการ วจิยัไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมแนวคิดร่วม 2) 
ดา้นความรู้เร่ืองโรคติดต่อทอ้งถ่ิน 3) ดา้น ความรู้ ความช านาญ บุคลิกลกัษณะ และความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และความ
เสียสละในการปฏิบติังาน ป้องกนัโรคติดต่อ 4) ดา้นขอ้มูล ข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัและป้องกนั 
โรคติดต่อ 5) ดา้นการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ โดยใชย้าและเวชภณัฑต์ามขอบเขตท่ี สาธารณสุขก าหนด    

  1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทบาท หน้าท่ีของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอ
เมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 5 คน คือ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น บา้นหนองตูม หมู่ท่ี 2 บา้นวงั
ปลาฝา หมู่ท่ี 6  บ้านหนองเคียน   หมู่ท่ี 7  บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 8 และบ้านเหล่ียมพิลึก หมู่ท่ี 9  โดยผูว้ิจัยได้ก าหนด
โครงสร้างกวา้ง ๆ เป็นแนวค าถาม เพื่อใชใ้นการกล่าวเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นเป็นระบบและ ตรงประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา    

  1.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพตามกระบวนการ เพื่อก าหนด แนวทางการ
พฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนั โรคติดต่อในพื้นท่ี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี   
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   1.4 ก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้า
ระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

 2. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 5 คน คือ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทบาท หนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงั

และป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่  จ านวน 5 คน คือ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นบา้นหนองตูม หมู่ท่ี 2 บา้นวงัปลาฝา หมู่ท่ี 6  บา้นบา้นหนองเคียน  หมู่ท่ี 7  บา้นหนองใหญ่ หมู่ท่ี 8 และบา้น
เหล่ียมพิลึก หมู่ท่ี 9  

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีสาระส าคญัของแนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้า
ระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ อ  าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ทั้ง 5 ดา้น 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือในการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานดา้นการเฝ้าระวงัแป้องกนั 
โรคติดต่อในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นทั้ง 5 หมู่บา้น  เพื่อน าเสนอ รายงานขอ้มูลจากการ
เกบ็รวบรวมในระยะท่ี 1 มาใชเ้ป็นแบบแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลน าประเด็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์เน้ือหาสรุปก าหนดทางการพฒันาบทบาท

หนา้ท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี แลว้น ามาเรียบเรียงแบบ
ร่างน าเสนออาจารย ์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบพิจารณาส านวนท่ีใชใ้ห้มีความเหมาะสมชดัเจนและปรับปรุงแกไ้ขจนเสร็จ 
สมบูรณ์ จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

   
ผลการวจิัย 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการ
เฝ้าระวงัและป้องกนัโรคตดิต่อในพืน้ที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี   

ผูว้ิจยัไดท้  าการเกบ็ขอ้มูลการศึกษากบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นจัน่ ในระหวา่งวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2558  ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม  จ านวน 20 คน ซ่ึง
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นหนอง
ตูม  บา้นหนองใหญ่  บา้นวงัปลาฝา บา้นเหล่ียมพิลึก บา้นหนองเคียน  โดยผูว้ิจยัไดเ้ป็นประธานด าเนินการสนทนาแบบ
จ าเพาะเจาะจง จุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชกัจูงให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้กิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
การสนทนา  และใหผู้ช่้วยเป็นผูจ้ดบนัทึกและรวบรวมขอ้มูล เพื่อระดมความคิดตามประเดน็ท่ีก าหนดไวโ้ดย พบวา่ 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม แนวคิดร่วม พบวา่ 1)  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทั้ง 5 หมู่บา้นไดรั้บขอ้มูล
อยา่งสม ่าเสมอ ทนัเวลา ความคลาดเคล่ือนนอ้ย ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากกลุ่มไลน์ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจ าต าบลบา้นจัน่, หนงัสือแจง้ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลฯ จากหน่วยงานของ
ภาครัฐ และเอกชน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล, โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่, หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงการ
รับรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทั้ง 5 หมู่บา้นเห็นวา่เหมาะสม แม่นย  าไม่ คลาดเคล่ือน และ
รวดเร็วท่ีสุด คือ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผา่นทางกลุ่มไลน์ ซ่ึงโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ จดัท าข้ึน
เพื่อใชใ้นการประสานงานขอ้มูลข่าวสาร ให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บทราบโดยทัว่กนัอยา่งรวดเร็ว 
และมีอีกช่องทางการรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารมากกวา่คนอ่ืน ๆ คือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหนอง
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เคียน จ านวน 2 คนท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดว้ย การ
สืบคน้ทางส่ือสารสนเทศ และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 2) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น แสดงความคิดเห็น
เหมือนกนัทุกคนวา่ ช่องทางการ เสนอแนวคิดหลายรูปแบบ เช่น ส่ือออนไลน์ หรือการร่วมเสนอแนวคิดประชาคมตาม
หมู่บา้นต่าง ๆ และ รวมไปถึงการลงพื้นท่ีเป็นคณะจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการของคณะอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น  3)  ไม่มี หรือไม่เคยไดรั้บ งบประมาณเพื่อจดัท าด าเนินการใด ๆ เป็นการกระตุน้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  4) กลุ่มผูน้ า ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมในการป้องกนั และเฝ้าระวงั โรคติดต่อ โดยอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 ไดเ้สนอแนวคิด ซ่ึงแตกต่างจาก อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่บา้นอ่ืน ๆ ว่า 
“นอกจากผูน้ าหมู่บ้านแกนน ากลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านแล้ว ตัว ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ทุกคน ควรรับทราบและเห็นถึง
ความส าคญัของการมีส่วนร่วม  

 2. ดา้นความรู้เร่ืองโรคติดต่อในพื้นท่ี  พบว่า 1) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทั้ง 5 หมู่บา้น ไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่ โรคติดต่ออุบติัซ ้ าจากกลุ่มไลน์  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าต าบลบา้นจัน่ จากป้าย
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ ศาลากลางหมู่บา้น การประชาสัมพนัธ์ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล ผ่านหอกระจ่ายข่าวหมู่บา้น  2)  ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลโรคติดต่อต่าง ๆ ท่ีถือว่าเป็นช่องทางหลกั 
และ รวดเร็วท่ีสุดคือกลุ่มไลน์ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  3) การ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผ่านหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น  4) นอกจากนั้นมี อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จากหมู่ท่ี 8 บา้นหนองใหญ่ ท่ีได้
เสนอแนวความคิดวา่ ควรมีงบประมาณสนบัสนุน เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ขอ้มูล เร่ือง
การเฝ้าระวงั ป้องกนัโรคติดต่อ อุบติัใหม่ และอุบติัซ ้ าในพื้นท่ี จากส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ผา่นทางองคก์าร บริหารส่วนต าบลบา้นจัน่  5)  วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่และ
อุบติัซ ้ า ท่ีคิดวา่เหมาะสมและไดผ้ลมากท่ีสุดคือ การลงพื้นท่ีตามรายครัวเรือนถ่ายทอดการ ประชาสัมพนัธ์ดว้ยการเล่า
อธิบายแบบปากต่อปาก และการลงพื้นท่ีเป็นคณะเพื่อจดัโครงการอบรม เชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ชาวบา้น   

3.  ดา้นความรู้ ความช านาญ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี ความเสียสละในการปฏิบติั หน้าท่ีในการป้องกนั
ควบคุมโรค พบวา่ 1) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น แต่ละหมู่บา้น   ทราบขอบเขต  บทบาท  อ  านาจหนา้ท่ี มี
ความรู้ความเขา้ใจในรายละเอียดงานของตนเองพอสมควร โดยหลงัจากรับเลือกจากคนในหมู่บา้นแลว้ ตอ้งเขา้รับการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรอาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และโดยปกติแลว้ตอ้ง
มีบุคลิกลกัษณะท่ี เป็นคนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมากพอสมควร  2) การส่ือสาร เผยแพร่ใหค้วามรู้ ตลอดรวมไปถึง 
การเป็นแกนน าเก่ียวกับด้านการส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีของคนในหมู่บ้านนั้ นเป็นหน้าท่ี หลักของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  3)   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จะมีงบประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวขอ้มูลใหม่ ๆ ต่าง ๆ เพื่อ พฒันาศกัยภาพใหก้บัอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า หมู่บา้น ในการปฏิบติังาน  4)  ในการ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั ความรู้ดา้นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น  ขอบเขต หน้าท่ีส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะไม่ใช้ค  าพูด หรือสถานท่ี ท่ีเป็นทางการมากนักเพราะ
นอกจากจะอธิบายเป็นราย ๆ แลว้ บา้งคร้ังเจอคนเขา้ใจชา้กต็อ้งแสดงท่าทางเพื่ออธิบายใหช้าวบา้นเขา้ใจง่ายท่ีสุด   

4.  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และการน า ไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในการเฝ้าระวงั และป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ พบวา่ 1)  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น กลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 5 หมู่บา้น หากมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ กจ็ะไดรั้บแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองการเฝ้า ระวงั ป้องกนัโรคติดต่อจากทั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบา้นจัน่ และองค์การบริหารส่วน ต าบลบา้นจัน่ อาจเป็นหนังสือเวียน หรืออาจจะเป็นการประสานเพื่อแจง้ให้
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ทราบแลว้บอกกนัต่อไปใน กลุ่มไลน์ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นต าบลบา้นจัน่  2)  ช่องทางหลกัท่ีใชใ้นการ
เป็นส่ือเพื่อแจง้ขอ้มูล ส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสือด่วนแจง้เวียนใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นต าบลบา้นจัน่ทุก
หมู่บา้นรับทราบ  3)  ในส่วนของการไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณ อาจจะเป็นการสนบัสนุนเพื่อยกระดบัมาตรฐานการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือการสนบัสนุน เพื่อเป็น ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี กจ็ะมีการไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานหลกั คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่  4) การน าขอ้มูล
การ แพร่ระบาดของโรคติดต่อไปแจง้ให้คนในหมู่บา้นไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงนั้นตอ้งอาศยัการเขา้ถึง ครัวเรือนของ
ประชาชนเลย   

5.  ดา้นการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน้โดยใชย้าและเวชภณัฑต์ามขอบเขตท่ี สาธารณสุขก าหนด พบวา่ 
1) ดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ว่าหลงัจากไดรั้บเอกแลว้ อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้น จะตอ้งเขา้รับการอบรม
ก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีการสัมภาษณ์ในขอ้น้ี เม่ือสองสามวนัท่ี แลว้ 2) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จะสามารถ
ด าเนินการแทนแพทย ์หรือเจ้าหน้าท่ี สาธารณสุขไดเ้พียงบางกรณีท่ีสุดวิสัยท่ีแพทยแ์ละเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ไม่
สามารถเขา้มาปฏิบติั หนา้ท่ีไดจ้ริง ๆ  3) งบประมาณส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บคือจากหน่วยงานหลกัเป็นเงินตอนแทน  4) ใน
การ เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานหลกั เป็นเงินตอนแทนในการเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกบั การปฏิบติังาน 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ดว้ยตอ้งใชว้ิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมากเพราะบางเร่ืองหากไม่มีความ
เช่ียวชาญจริง ๆ อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ่ื้นได ้อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ส่วนมาก จึงไม่สามารถจะ
ถ่ายทอดความรู้ในบางเร่ืองใหผู้อ่ื้น   

ระยะที่ 2 ก าหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจั่น ด้านการเฝ้าระวังและป้องกนัโรคติดต่อในพืน้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
บ้านจั่น  อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี  

 ผูว้ิจัยไดน้ าผลการวิจยัสภาพและปัญหาท่ีได้จากระยะท่ี 1  ทั้ ง 5 ดา้นเสนอต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประธาน 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 5 หมู่บา้น  ไดแ้ก่ บา้นหนองตูม หมู่ท่ี 2 บา้นวงัปลาฝา หมู่ท่ี 6  บา้นหนองเคียน 
หมู่ท่ี 7 บา้นหนองใหญ่ หมู่ท่ี 8  บา้นเหล่ียมพิลึก หมู่ท่ี 9   เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนั โรคติดต่อในพื้นท่ี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่  
โดยใช ้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ระหวา่ง วนัท่ี 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 สรุปในแต่ละดา้นไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ดา้นการมีส่วนร่วมแนวคิดร่วม   
ขอ้มูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 2  บา้นหนองตูม ดา้นการมีส่วนร่วม

แนวคิดร่วม กล่าวว่า ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนรวมหรือการขอความร่วมมือ ซ่ึงเป็นการช่วยด าเนินกิจกรรมใน
โครงการเพื่อสร้างเสริม หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั การระวงัป้องกนัโรคต่อต่อในพื้นท่ี ซ่ึงทางเสนอแนวคิดจะเป็นใน
รูปแบบของการเป็นผูช่้วยวทิยากร ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น การสาธิตจากอุปกรณ์จริง หรือการสาธิตจากเหตุการณ์จ าลอง เป็นตน้    

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นหนองใหญ่ กล่าววา่ การมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการเฝ้า
ระวงัป้องกนัโรคติดต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นการมีส่วนร่วม กบักิจกรรมท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ จดัทั้ง
ต าบล ซ่ึงงบประมาณในการมีส่วนร่วมจะเป็นงบท่ีอยู่ในโครงการ ซ่ึงโครงการท่ีเขา้เกณฑ์ของการมีส่วนร่วมของ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดมี้ส่วนร่วมมาก ๆ ไดแ้ก่ โครงการ
อบรมผูดู้แลผูสู้งอาย ุและผูป่้วยติดเตียง   

 ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหนองเคียน กล่าววา่ โดยปกติ จะไดเ้สนอแนวคิด
หรือการมีโอกาส ได้แสดงแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมเฝ้าระวงัป้องกันโรคติดต่อ ด้วยการเสนอในท่ีประชุม
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คณะกรรมการในระดบัต าบล ช่องทางการน าเสนอแนวคิดในท่ีประชุมส่วนมากจะ เป็นการอภิปรายเด่ียว อาจจะ
อภิปรายถึงประสบการณ์จริงท่ีไดเ้คยพบหรือเคยสัมผสัเอง   

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านวงัปลาฝา การมีส่วนร่วมของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่ ถา้เป็นการบริการดา้นส่งเสริมสุขภาพ และการเป็นตวัอย่างของการใช้ ชีวิตประจ าวนัให้มี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง หรือการสนับสนุนทางดา้นการเป็นอยู่ท่ีดี อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจะได้
ปฏิบติังานดา้นน้ีตามหน้าท่ีท่ีทางกระทรวงฯ ไดก้  าหนดไวอ้ยูแ่ลว้ ซ่ึงมีการสนบัสนุนงบประมาณในรูปของเบ้ียเล้ียง
เป็นรายเดือน (ค่าป่วยการ)             

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นเล่ียมพิลึก โดยปกติจะไดเ้สนอ แนวคิดหรือการมี
โอกาส ไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อดว้ยการเสนอในท่ี ประชุมคณะกรรมการใน
ระดบัต าบล ช่องทางการน าเสนอแนวคิดในท่ีประชุมส่วนมากจะเป็นการอภิปราย เด่ียวอาจจะอภิปรายถึงประสบการณ์
จริงท่ีไดเ้คยพบหรือเคยสัมผสัเอง   

2. ดา้นความรู้เร่ืองโรคติดต่อทอ้งถ่ิน โรคติดต่ออุบติัใหม่อุบติัซ ้ า   
ไดรั้บขอ้มูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตูม  ไดใ้หข้อ้มูล

วา่การมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองโรคติดต่อในหัวขอ้ยอ่ย ส่วนมากขอ้มูลองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคติดต่อ
ทอ้งถ่ิน และโรคติดต่ออุบติัใหม่อุบติัซ ้ าจะไดรั้บจากการเขา้อบรมใหค้วามรู้ตามวาระ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทาง
แอพพลิเคชัน่ไลน์ ผา่นกลุ่มไลน์โดย อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เป็นผูต้ ั้งกลุ่มเพื่อเอาไวติ้ดต่อส่ือสาร ส าหรับ
งบประมาณของหน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ ยงัไดรั้บการ อุดหนุนงบฯ จาก
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลบา้นจัน่ ผา่นช่องทางในการด าเนินการเผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ชาวบา้นนั้น ทางคณะคุณครู
น่าจะมี แนวทางท่ีอยากจะเสนอจึงไดร่้วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่เป็น
เจา้ภาพร่วมโดยการสนบัสนุนงบประมาณ หรือวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีในทุก ๆ โครงการ     

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ กล่าวว่า โรคติดต่อ อุบัติใหม่คือ
โรคติดต่อท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึนหรือแพร่กระจายในเขตท้องถ่ินท่ี อาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้นรับผิดชอบ 
โรคติดต่ออุบติัซ ้ าคือโรคติดต่อท่ีเคยเกิดข้ึนหรือเคยแพร่ระบาดในเขต หมู่บา้นท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่ 
รับผิดชอบ โรคติดต่ออุบติัใหม่ เช่น โรคไขเ้ลือดออกซิกา้ โรคติดต่ออุบติัซ ้ า เช่น โรควณัโรค ซ่ึงช่องทางท่ี อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่ ส่วนใหญ่จะไดรั้บทราบขอ้มูลจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ผา่นทางไลน์ 
หนงัสือแจง้เวียน และวิทยกุระจายเสียง ล่าสุดทางส านกังานประกนัสังคมแห่งชาติ ไดอุ้ดหนุนงบประมาณผา่นองคก์าร
บริหารส่วนต าบลในการเฝ้าระวงัป้องกนั โรคไขเ้ลือดออกซ่ึงเป็น โรคติดต่ออุบติัใหม่สายพนัธ์ุซิกา้    

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหนองเคียน กล่าววา่ ดา้นการ มีความรู้ ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่และโรคติดต่ออุบติัซ ้ าท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน นอกจากไดรั้บจากทางกลุ่มไลน์ของอาสาสมคัร
สาธารณสุขในเขตพื้นท่ีต าบลบา้นจัน่แลว้ มีช่องทางการรับรู้ ขอ้มูลท่ีส าคญัอีกทางคือ หนงัสือแจง้ผา่นหอกระจายข่าว 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในส่วนของ งบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัโรคดงักล่าว โดยส่วนมากจะมาใน
รูปแบบของงบในการจดัโครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้ ตวัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น และชาวบา้นตระหนกั
ถึงพิษภยัของโรคติดต่อดงักล่าว   

 ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นวงัปลาฝา ไดใ้หข้อ้มูลดา้นการ มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่และโรคติดต่ออุบติัซ ้ า กล่าววา่ โรคติดต่ออุบติัใหม่ คือ โรคติดต่อท่ีแพร่ระบาดใหม่ ไม่เคย
เกิดการแพร่ระบาดในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ มาก่อน เช่นโรคไขห้วดัใหญ่ สายพนัธ์ุใหม่ ส่วนโรคติดต่ออุบติัซ ้ า คือ โรคติดต่อ
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ท่ีเคยเกิดการแพร่ระบาดมาแลว้ในเขตพื้นท่ีเดิม อาจจะหยุดแพร่ระบาดไปแลว้หรือยงัไม่หยุด และกลบัมามีการแพร่
ระบาดอีกคร้ังในพื้นท่ีเดิม เช่น โรคฉ่ีหนู เป็นตน้ การรับรู้เร่ืองการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อนอกจากไดรั้บรู้จาก 
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจ าต าบล ก็จะมีหน่วยงานท่ีคอยประสานและแจง้ให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น ทราบ คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ ทางดา้นงบประมาณฯ เคยไดรั้บจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
ของส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการเฝ้าระวงัป้องกนั โดยส่วนมากจะใชว้ิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ ดว้ยการลงพื้นท่ีอธิบายแบบปากต่อปากเป็นรายครัวเรือน เพราะเป็นหมู่บา้นขนาดเลก็    
 ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นเล่ียมพิลึก ไดใ้ห้ขอ้มูลดา้นการมี ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่และโรคติดต่ออุบติัซ ้ าท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน นอกจากไดรั้บจาก ทางกลุ่มไลน์ของ 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าต าบล (อสม.) ในส่วนของงบประมาณ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ป้องกนัโรคดงักล่าว โดย
ส่วนมากจะมาในรูปแบบของงบในการจดัโครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้ตวัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าต าบล (อสม.) 
และชาวบา้นตระหนกัถึงพิษภยัของโรคติดต่อดงักล่าว   

3. ดา้นความรู้ ความช านาญ และบุคลิกลกัษณะการปฏิบติังานดา้นความเสียสละในการป้องกนัโรค     
ไดรั้บขอ้มูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตูม ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจจนเกิดความช านาญ และบุคลิกลกัษณะของผูป้ฏิบติังานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น กล่าว
วา่ บุคลิกลกัษณะของการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละ จะมีการรับขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการอยูเ่ป็นระยะ ๆ จะมาก
น้อยหรือชา้เร็วทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบั สถานการณ์การแพร่ระบาดว่ารุนแรงกินพื้นท่ีกวา้งหรือน้อยเพียงใด ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ทางการรับรู้จะเป็น การแจง้ผา่ยผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานตน้สังกดั คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้น
จัน่ หรือหนงัสือแจง้จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่   

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ กล่าวว่า มีความรู้ ความเขา้ใจใน
รายละเอียดงานของตนเองพอสมควร โดยหลงัจากรับเลือกจากคนในหมู่บา้นแลว้ ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตร
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และโดยปกติแลว้ตอ้งมีบุคลิกลกัษณะท่ีเป็น
คนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมากพอสมควร    

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหนองเคียน กล่าววา่ การไดรั้บ ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบั
งานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จากการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว ้โดยไดรั้บงบประมาณ จากกระทรวงตน้สังกัด เป็นงบประมาณท่ีใช้จัด
ฝึกอบรมหลกัสูตรในการปฏิบติังานอาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในส่วนของการน าขอ้มูลความรู้ไปเผยแพร่
นั้นอาจจะไม่ชดัเจนเหมือนกบั วิทยากรเพราะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทกัษะมากพอสมควร จึงจะสามารถถ่ายทอดเผยแพร่
ขอ้มูลใหผู้อ่ื้น ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นวงัปลาฝา ไดใ้หข้อ้มูลดา้น ความรู้ เขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ี มีความเสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการป้องกนัควบคุมโรค ให้ ขอ้มูลเก่ียวกบังานอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น จากการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดไว ้โดยไดรั้บงบประมาณ จากกระทรวงตน้สังกดั เป็นงบประมาณท่ีใชจ้ดัฝึกอบรมหลกัสูตรในการปฏิบติังาน 
อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในส่วนของการน าขอ้มูลความรู้ไปเผยแพร่นั้นอาจจะไม่ชดัเจนเหมือนกัน 
วทิยากรเพราะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทกัษะมากพอสมควร จึงจะสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้อ่ื้น ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นเล่ียมพิลึก ไดใ้ห้ขอ้มูลดา้นความรู้ ความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ี มีความเสียสละในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการห้องกนัควบคุมโรค จากการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร
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อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดไว ้โดยไดรั้บงบประมาณจากกระทรวงตน้
สังกดั เป็นงบประมาณท่ีใชจ้ดัฝึกอบรมหลกัสูตรในการ ปฏิบติังาน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในส่วนของ
การน าขอ้มูลความรู้ไปเผยแพร่นั้น อาจจะไม่ชดัเจนเหมือนกนัวิทยากรเพราะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทกัษะมากพอสมควร 
จึงจะสามารถ ถ่ายทอดเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

4. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ การเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคติดต่อ  
 ไดรั้บขอ้มูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตูม ดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ การเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคติดต่อ  กล่าววา่ โดยมากจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
จากหน่วยงานตน้สังกดัและจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ ท่ีดูแลเขตพื้นท่ี ซ่ึงงบประมาณท่ีสนบัสนุนในเร่ือง
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจะมาจากกระทรวงท่ีตน้สังกดั การเผยแพร่ต่อกจ็ะเป็น การลงพื้นท่ีท่ีตวัเองรับผิดชอบไปอธิบาย
แบบปากต่อปากพร้อมสาธิตตวัอยา่ง  

 ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นหนองใหญ่ กล่าววา่ ไดรั้บขอ้มูล ดงักล่าวส่วนใหญ่ 
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ ท่ีเป็นหน่วยงานตน้สังกดั นอกจากนั้นก ็ไดรั้บหนงัสือจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบ้านจั่น และช่องทางท่ีรับข้อมูลท่ีส าคัญคือ ไลน์ และการแจ้งผ่าน หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
งบประมาณดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ส่วนมากไดรั้บการ สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นจัน่ เช่น การอุดหนุนงบเพื่อจดัท าแผน่ป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลในการเฝ้าระวงัป้องกนัโรค    

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหนองเคียน กล่าววา่ โดยปกติจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
และการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัโรคระบาดโรคติดต่ออย่างสม ่าเสมอและทนัท่วงที จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ จากช่องทางหลกั คือ หนงัสือเวยีน แจง้ผา่น 
ผูใ้หญ่บา้น ทางหอกระจายข่าว และขอ้ความจากทางกลุ่มไลน์ อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในต าบล ซ่ึงใน
ส่วนของงบประมาณท่ีเพิ่งไดรั้บและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ งบอุดหนุนจากส านักงานประกนัสังคมแห่งชาติ 
(สปสช.) ผา่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ ให้ท าป้าย ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัรวมไปถึงการป้องกนั
โรคติดต่อท่ีก าลงัระบาด   

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นวงัปลาฝา กล่าววา่ โดยปกติ จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
และการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัโรคระบาดโรคติดต่ออย่าง สม ่าเสมอและทนัถ่วงทีจาก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ จากช่องทางหลกั คือ หนงัสือเวยีน แจง้ผา่น 
ผูใ้หญ่บา้น ทางหอกระจายข่าว และ ขอ้ความจากทางกลุ่มไลน์ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในต าบล ซ่ึงใน
ส่วนของงบประมาณท่ี เพิ่งไดร้บและเห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน คือ งบอุดหนุนจากส านักงานประกนัสังคมแห่งชาติ 
(สปสช.) ผา่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ ให้ท าป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัรวมไปถึงการ ป้องกนั
โรคติดต่อท่ีก าลงัระบาด   

 ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นเล่ียมพิลึก กล่าววา่ โดยปกติจะ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
และการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัโรคระบาดโรคติดต่ออย่างสม ่าเสมอและ ทนัท่วงทีจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ จาก ช่องทางหลกั คือ หนงัสือเวยีน แจง้ผา่น
ผูใ้หญ่บา้น ทางหอกระจายข่าว และขอ้ความจากทางกลุ่มไลน์ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในต าบล ซ่ึงใน
ส่วนของงบประมาณท่ีเพิ่งไดรั้บและเห็นเป็นรูปธรรม ชดัเจน คือ งบอุดหนุนจากส านักงานประกนัสังคมแห่งชาติ 
(สปสช.) ผา่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ (อบต.) ให้ท าป้ายประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัรวมไปถึงการ
ป้องกนัโรคติดต่อท่ีก าลงัระบาด   
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5. ดา้นการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลขั้นตอนโดยใชย้า และเวชภณัฑ ์ตามขอบเขตท่ี สาธารณสุขก าหนด  
 ไดรั้บขอ้มูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตูม ดา้น
การช่วยเหลือ การรักษาเบ้ืองตน้โดยใชเ้วชภณัฑ์หรือยา ตามท่ีกระทรวง สาธารณสุขก าหนด กล่าวว่า ดา้นน้ีจะไดรั้บ
ขอ้มูลและองคค์วามรู้ตั้งแต่ก่อนจะเร่ิมท าหนา้ท่ีปฏิบติังาน จริง โดยไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นตามท่ีกระทรวง ก าหนด โดยใช ้งบประมาณจากตน้สังกดั หลกัสูตรท่ีเขา้รับการฝึกอบรมก่อนปฏิบติัหน้าท่ี
จะตอ้งไดรั้บการอบรมจาก วิทยากรผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริงความรู้บางเร่ือง ตวัอาสาสมคัรสาธารณสุขก็
ไม่อาจจะ ไปเผยแพร่ต่อได ้

   ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 บา้นหนองใหญ่ กล่าววา่ ขอ้มูล เก่ียวกบัการใชย้า และ
เวชภณัฑ์ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดนั้น จะไดรั้บตั้งแต่การเขา้รับการ ฝึกอบรมหลกัสูตรก่อนปฏิบัติงาน 
ช่องทางหรือโอกาสไดด้ าเนินการตามหัวขอ้อาจจะมีบา้งหากมีความจ าเป็น เช่น กรณีพบเหตุการณ์ฉุกเฉินซ่ึงหนา้ หรือ
กรณีท่ีแพทยสุ์ดวสิัยไม่สามารถด าเนินการได ้                

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นหนองเคียน กล่าววา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า 
หมู่บา้น สามารถให้การช่วยเหลือหรือรักษาอาการป่วยไขเ้บ้ืองตน้ ตลอดจนถึงการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กรณีอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเร่งด่วน ปฏิบติังานช่วยเหลือแพทย ์เฉพาะทางกรณีมีเหตุจ าเป็นตอ้งช่วยได ้งบประมาณท่ีสนบัสนุนเคย
ไดรั้บกระเป๋ายาของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นวงัปลาฝา กล่าววา่ จะไดรั้บ ทราบขอ้มูล ความรู้และ
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการท างานของ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ตั้งแต่วนัท่ี
เขา้รับการอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ก่อนปฏิบติังานหน้าท่ีหลกัของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า หมู่บา้น การให้บริการทุกรูปแบบท่ีจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนดา้นสาธารณสุขและการมี
สุขอนามยัท่ีดีของประชาชนในเขตท่ีรับผิดชอบ ในส่วนของขอ้จ ากดัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
เช่นไม่สามารถฉีดยาเพื่อรักษาโรคเฉพาะทางได ้หรือท าการเยบ็แผล เป็นตน้   

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นเล่ียมพิลึก กล่าววา่ จะไดรั้บทราบ ขอ้มูล ความรู้และ
แนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมถึงขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการท างานของ อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
ตั้งแต่วนัท่ีเขา้รับการอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า หมู่บา้น (อสม.) ก่อนปฏิบติังานว่า อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) สามารถท าอะไรได ้บา้งเพื่อเป็นการส่งเสริมดา้นการสาธารณสุขมูลฐานนอกจาก
การให้บริการดา้นสาธารณสุข ก็อาจจะ เป็นการช่วยเหลือในการรักษาอาการป่วยเบ้ืองตน้ของชาวบา้น แต่ไม่สามารถ
ใหก้ารรักษาหรือ วินิจฉยัโรคเฉพาะทางได ้

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย                                   
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง 
จังหวดัอุดรธานี  ดงันี ้
 1. ดา้นการมีส่วนร่วมแนวคิดร่วม ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7 และหมู่
ท่ี 8   จะมี แนวคิดความเห็นค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั คือขอ้มูลแนวคิดการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ หากจะมีโอกาสไดมี้ส่วน 
ร่วมหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ช่องทางท่ีดี เหมาะสม และมีคุณภาพท่ีสุด คือช่องทางการส่ือสารทาง ไลน์กลุ่ม โดย
งบประมาณแทบจะไม่มีการอุดหนุนเพื่อส่งเสริมหรือพฒันาเก่ียวกบัแนวคิดการมีส่วนร่วม ซ่ึง ประธาน อาสาสมคัร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) มีแนวคิดท่ีต่างออกไป คือ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ต่าง ๆ และรวมถึงช่องทางการ
น าเสนอ เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมท่ีดีท่ีสุด คือ การพดู การน าเสนอ การอภิปรายเด่ียวในท่ีประชุม  
 2. ดา้นการมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่และโรคติดต่ออุบติัซ ้ า    เก่ียวกบัความรู้ ความ
เขา้ใจ ในเร่ืองโรคติดต่ออุบติัใหม่และโรคติดต่ออุบติัซ ้ าในพื้นท่ี ดงักล่าว ท่ีวเิคราะห์จากค าตอบจากแบบสอบสัมภาษณ์
จะเห็นไดว้า่ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บา้น ทั้ง 5 หมู่บา้น มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองโรคติดต่ออุบติั
ใหม่และโรคติดต่ออุบติัซ ้ า ดงักล่าวขา้งตน้ ในระดบัค่อนขา้งดี   

 3. ดา้นความรู้ ความช านาญบุคลิกลกัษณะและการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละในการ ป้องกนัโรคติดต่อ   
ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า หมู่บา้น หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 จะเขา้ใจใน รายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีถือวา่ดีมาก เพราะไดรั้บการเลือกเป็นอาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มาเป็นระยะเวลาท่ี
นาน พอกนัทั้ง 3 หมู่ ซ่ึงประธานอาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 ยงัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน เก่ียวกบั
ดา้นความรู้ เร่ืองโรคติดต่อ อุบติัใหม่และโรคติต่ออุบติัซ ้ าในพื้นท่ี โดยสาเหตุท่ีมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน อาจเป็นเพราะ
การใช ้ถอ้ยค าหรือภาษาท่ีเป็นทางการ จนท าให้ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น มีความสับสน ใจไม่
มัน่ใจในตวัเอง จึงท าใหค้  าตอบแบบสัมภาษณ์มีความคลาดเคล่ือนมากพอสมควร  

4.  ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์การเฝ้าระวงัและป้องกันโรคติดต่อ   ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ทั้ง 3 หมู่บา้น ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร และ การประชาสัมพนัธ์ถึงเร่ืองการเฝ้าระวงัป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่ออยา่งสม ่าเสมอ และ ทนัท่วงที จากช่องทางส าคญั 2 ช่องทาง คือ หนงัสือแจง้ผูใ้หญ่บา้นให้
ช่วยประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการ แพร่ระบาดของโรค และขอ้ความแจง้ผา่นทางไลน์โดยการสร้างกลุ่มเฉพาะ อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นประสานกบัโรงพยาบาลส่งเสริมประจ าต าบล ในไลน์เพื่อใชส้ าหรับการติดต่อส่ือสาร และ
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลบ้านจั่นและท่ีส าคัญ ประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า หมู่บา้น ทั้ง 5 คน ไดแ้สดงความคิดเห็นเหมือนกนั คือ การใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์มาเป็น
ส่ือในการส่ือสาร หรือเป็นช่องทางในการส่ือสาร สามารถช่วยให้การรับรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลมี ความรวดเร็ว กระชบั มี
ความชดัเจน และแม่นย  าสูง ถือไดว้่าเป็นทางเลือกใหม่ท่ีท าให้การปฏิบติั หน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นมีความรวดเร็ว ทนัต่อสภาพการณ์ท าให้ปัญหาท่ีเคย เกิดข้ึนในอดีต เช่น การปฏิบติัหน้าท่ีล่าชา้ หรือ ผลการ
ปฏิบติังานไม่ไดต้อบสนองตรงกบัปัญหา และ ความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงหายไปแทบไม่เกิดข้ึนอีกเลย   

5.  ดา้นการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน้โดยใชย้าและเวชภณัฑ ์ตามขอบเขตท่ีสาธารณสุขก าหนด   จาก
การวิเคราะห์ค าตอบในแบบสัมภาษณ์ สามารถสรุปขอ้มูลออกมาในภาพรวมไดว้่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 5 คน (ประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่ม ตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีนอกจากนั้นถือว่า เขา้ใจรายละเอียด ของงานในหน้าท่ี ถือว่าอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งดีมาก และหาก
วิเคราะห์ค าตอบจากการสัมภาษณ์ตาม หวัขอ้ยอ่ย ถา้หากอาสาสมคัรสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จะไม่สามารถน าไป
บอกกล่าวหรือ เผยแพร่ต่อใหค้นอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจต่ออีกได ้แต่ในการปฏิบติังานนั้น  

จากการศึกษา แนวทางการพฒันาบทบาทหน้าทีข่องอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  สามารถน าอภิปราย
ผลได้ดงันี ้

1.  ดา้นการมีส่วนร่วมแนวคิดร่วม ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือในการช่วยด าเนิน กิจกรรมในโครงการ
เพื่อสร้างเสริม หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ี ซ่ึงการเสนอแนวคิดของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) จะเป็นรูปแบบของการเป็น ผูช่้วยวิทยากรผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น การสาธิตจากอุปกรณ์
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จริง หรือการสาธิตจากเหตุการณ์จ าลอง แต่ โครงการท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขไดมี้ส่วนร่วมท่ีเป็นส่วนส าคญัยิ่ง คือ 
โครงการอบรมผูดู้แลผูสู้งอาย ุและผูป่้วยติดเตียง ซ่ึงจะตอ้งไดน้ ามาปฏิบติักบัผูป่้วยติดเตียงในพื้นท่ี การแสดงแนวคิด
ร่วมเฝ้าระวงั โรคติดต่อดว้ยการเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการในระดบัต าบล ซ่ึงจะเป็นการอภิปรายเด่ียวอาจจะ 
อภิปรายถึงประสบการณ์จริงท่ีไดเ้คยพบหรือเคยสัมผสัเอง การส่งเสริมสุขภาพโดยการใชชี้วิตประจ าวนัให้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง หรือการสนับสนุนทางดา้นการเป็นอยู่ท่ีดี ซ่ึงมีการ สนับสนุนงบประมาณในรูปขอบเบ้ียเล้ียงเป็น
แบบรายเดือน 

2. ดา้นความรู้เร่ืองโรคติดต่อในพื้นท่ี ส่วนใหญ่จะไดรั้บความรู้ และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคติดต่ออุบติัใหม่ และ
โรคติดต่ออุบติัซ ้ าในพื้นท่ี จากหน่วยงานท่ีเคยประสานและแจ้งให้อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นทราบ คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ และองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลบา้นจัน่ โดยอาศยัส่ือสารสนเทศ ผา่นทางมือถือ 

3. ดา้นความรู้ ความช านาญ และบุคลิกลกัษณะการปฏิบติังานดา้นความเสียสละในการป้องกนัโรค  ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นตรงกนั คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละจะมีการรับขอ้มูล เก่ียวกบัการด าเนินการอยูเ่ป็นระยะ ๆ จะ
มากนอ้ยหรือชา้เร็วทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อวา่มีความรุนแรงกินพื้นท่ีกวา้งหรือนอ้ย
เพียงใด ซ่ึงข้ึนอยู่กบัทางการรับรู้จะเป็น การแจง้ฝ่ายผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานตน้สังกดั คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลบา้นจัน่ หรือหนงัสือแจง้จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ แต่
เน่ืองจากโรคบางชนิด มีความสับซ้อน อาจจะนอกเหนือขอบเขตของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในส่วน
ของการน าขอ้มูลความรู้ไปเผยแพร่นั้นอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกบัวิทยากรเพราะตอ้ง เป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะมาก
พอสมควร จึงจะสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 4. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์การเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคติดต่อ ส่วนมากอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานตน้สังกดั คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ ท่ีดูแลเขตพื้นท่ีให้งบประมาณท่ีสนบัสนุนในเร่ืองการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจะมา
จากกระทรวงตน้สังกดั การเผยแพร่ต่อก็จะเป็นการลงพื้นท่ีท่ีตวัเองรับผิดชอบไปอธิบายแบบปากต่อปากพร้อมสาธิต
ตวัอยา่ง ผา่นช่องทางท่ีรับขอ้มูลท่ีส าคญั คือ  แอฟพิเคชัน่ไลน์และการแจง้ผา่นหอกระจายข่าวในหมู่บา้น งบประมาณ
ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ส่วนมากไดรั้บการสนบัสนุนจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นจัน่ เช่น 
การอุดหนุนงบเพื่อจดัท าแผ่นป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลในการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อ ดงันั้น ขอ้มูล
ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการเฝ้า ระวงัโรคระบาด โรคติดต่อ จึงมีความสม ่าเสมอและทนัท่วงที   

5. ดา้นการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้โดยใชย้าและเวชภณัฑ์ตามขอบเขตท่ี สาธารณสุขก าหนด 
ส่วนใหญ่กล่าวตรงกันอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จะไดรั้บขอ้มูลและองค์ความรู้ก่อนจะเร่ิมท าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานจริง โดยการเขา้อบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นตามท่ีกระทรวงก าหนด โดยใช้
งบประมาณจากตน้สังกดั หลกัสูตรท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ก่อนปฏิบติัหน้าท่ีจะตอ้งไดรั้บการอบรมจากวิทยากรผูมี้
ความรู้ความเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง ความรู้บางเร่ืองตวัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ก็ไม่อาจจะไปเผยแพร่ต่อ
ได ้แต่อาจจะมีบา้งหากมี ความจ าเป็น เช่น กรณีพบเหตุการณ์ฉุกเฉินซ่ึงหน้า หรือกรณีท่ีแพทยสุ์ดวิสัยไม่สามารถ
ด าเนินการได ้กรณีอยู่ในสถานการณ์ท่ีเร่งด่วน ปฏิบติังานช่วยเหลือแพทยเ์ฉพาะทางกรณีมีเหตุจ าเป็นตอ้งช่วยได ้
งบประมาณท่ีสนับสนุนเคยไดรั้บกระเป๋ายาของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจากส านักงาน หลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดงันั้น หนา้ท่ีหลกัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น คือ การใหบ้ริการทุกรูปแบบท่ี
จะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นสาธารณสุขและการมีสุขอนามยัท่ี ดีของประชาชนในเขตท่ีรับผิดชอบในส่วน
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ของขอ้จ ากดัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เช่น ไม่สามารถฉีดยาเพื่อรักษาโรคเฉพาะทางได ้หรือท าการ
เยบ็แผล เป็นตน้ 

 
กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จไดเ้พราะไดรั้บความกรุณาอยา่งยิ่งจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิชยั เอ้ือมธุรพจน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สังคม ศุภรัตนกุล  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน า
อ่านและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งใหข้อ้คิดท่ี เป็นประโยชน์ตลอดทั้งดูแลใหก้ าลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ดว้ยความเคารพยิง่   
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ประจญ ก่ิงม่ิงแฮ อาจารย ์ดร.ไพศาล แน่นอุดร และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ณัฐ อมรภิญโญ ท่ีไดก้รุณาเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาตลอดจนให้ค  าปรึกษาแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อ
การปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน  รวมถึงขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการและเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นจัน่ และผู ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อในพื้นท่ีทุกท่าน ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ใช้ เคร่ืองมือในการวิจัย ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้ผลสรุปจากข้อคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์   
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