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งานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา และกาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคติ ดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มตาบลบ้านจัน่ แบ่งเป็ น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการพัฒ นาบาทบาทหน้า ที่ ข องอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า น เป้ า หมายคื อ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น 20 คน และระยะที่ 2 กาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ น เป้ าหมายคื อ ผูเ้ กี่ ยวข้องด้านการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคติ ดต่อในพื้นที่ จานวน 5 คน
ผลการวิจยั พบว่า ระยะที่ 1 ค้นพบบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นจานวน 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
การมีส่วนร่ วมแนวคิดร่ วม 2) ด้านความรู ้เรื่ องโรคติดต่อในพื้นที่ 3) ด้านความรู ้ ความชานาญ บุคลิกลักษณะ และการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละในการป้ องกันโรค 4) ด้านข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง และการ
ป้ องกันโรคติ ดต่อในพื้นที่ และ 5) ด้านการช่ วยเหลื อและการรั กษาพยาบาลขั้นตอนโดยใช้ยา และเวชภัณฑ์ ตาม
ขอบเขตที่ ส าธารณสุ ข กาหนด ระยะที่ 2 ค้นพบว่า 1) ควรจัดให้กลุ่ ม ผูน้ าชุ มชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมแนวคิ ดร่ ว มกับ
สาธารณสุ ขในการเฝ้าระวังและป้ องกันโรคติดต่อ 2) ควรเกาะติดสถานการณ์ ประพฤติตนให้ทนั ต่อเหตุการณ์ข่าวสาร
3) ควรจัดตาแหน่ งหน้าที่ ในการช่ วยงานอาสาในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม 4) ควรมี งบสนับสนุ นการกระจายข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ในกรณี เร่ งด่วน 5) ควรมีการงบประมาณสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุ ข
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.
คาสาคัญ: หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่
Keywords: The duty of village health volunteers, Surveillance, Prevent disease in the area.
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บทนา
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ในหลายประเทศทัว่ โลก รวมทั้ง
ประเทศไทย หรื อการค้นพบโรคติ ดเชื้ อใหม่ ๆ และโรคติ ดต่อมาจากสัตว์ที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่ น โรคซาร์ ส ไข้หวัดนก
รวมถึงโรคติดต่อซึ่ งถูกควบคุมจนลดลงมากแล้วก็ กลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น โรคซิ คุนกุนยา เป็ นต้น รวมทั้งผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์นาโรคและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้อนที่กาลังเป็ นปัญหา สาคัญเหล่านี้ เป็ นสาเหตุ
ให้โรคอุบตั ิใหม่ส่วนใหญ่มีธรรมชาติที่ซับซ้อนยากต่อการจัดการ ทั้งนี้ หากขาดระบบและเครื่ องมือในการป้ องกันควบคุม
โรคที่มีประสิ ทธิ ภาพแล้ว โรคเหล่านี้ ยอ่ มก่อให้เกิดความ สู ญเสี ยในชี วิตและสุ ขภาพของประชาชน สร้างภาระอันมากมาย
รวมถึ งส่ งผลกระทบที่ รุนแรงต่อสังคม ตลอดจนเศรษฐกิ จอย่างมหาศาล ดังนั้น การพัฒนาบทบาทหน้าที่ ของบุ คลากร
สาธารณสุ ข อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ซึ่ งมีบทบาทในการเป็ นผูน้ าการดาเนิ นงานพัฒนาสุ ขภาพอนามัย และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุ ขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริ การ ประสานงานสาธารณสุ ขบาบัดทุกข์ ประชาชน ดารงตนเป็ นตัวอย่างที่ดี เพื่อ
เป็ นการป้ องกันและเฝ้าระวังปั ญหาโรคติดต่อ และเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีถว้ นหน้า ตามแผนสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประชาชนมี สุ ขภาพดีร่วมสร้างระบบสุ ขภาพพอเพียงเป็ นธรรมสู่ สังคมสุ ขภาวะ” ทั้งมิติทาง
กาย จิต สังคม และปัญญา โดยมีระบบบริ การสุ ขภาพที่ มีคุณภาพมาตรฐาน เข้มแข็ง เพียงพอ และเข้าถึง ได้สะดวกตอบสนอง
ต่อปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนบนต้นทุนที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วิธีการวิจัย
แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน ด้ านการเฝ้ า
ระวังและป้องกันโรคติดต่ อในพืน้ ที่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้ านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1. ขั้นตอนการวิจยั
1.1 ขอบเขตเนื้ อหา กาหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมี ส่ วนร่ วมแนวคิ ดร่ วม 2) ด้านความรู ้ เรื่ อง
โรคติดต่อท้องถิ่น 3) ด้านความรู ้ ความชานาญ บุคลิกลักษณะ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความเสี ยสละในการ
ปฏิบตั ิงาน ป้ องกันโรคติดต่อ 4) ด้านข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้ องกัน โรคติดต่อ 5)
ด้านการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่ สาธารณสุ ขกาหนด
1.2 จัดสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เกี่ ยวกับสภาพปั ญหาการพัฒนา บทบาทหน้าที่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวังและป้ องกันโรคติดต่อใน พื้นที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
บ้านจัน่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดโครงสร้างกว้าง ๆ เป็ นแนวคาถาม เพื่อใช้ในการกล่าวนา
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เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายทราบถึงความต้องการในการสนทนาตามแนวคาถามที่ต้ งั ไว้ล่วงหน้าเพื่อความครบถ้วนเป็ นระบบและ
ตรงประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนาเสนอเป็ นรายงานต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนา
บทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ น ด้านการเฝ้ าระวังและ ป้ องกันโรคติ ดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. ขอบเขตกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 20 คน คือ สมาชิ กอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บา้ น ของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 5 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านหนองตูม บ้านวังปลาฝา บ้าน
หนองใหญ่ บ้านหนองเคียน และบ้านเหลี่ยมพิลึก
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรี ยมแบบแนวทางการสนทนากลุ่มพร้อมทา
หนังสื อขอความอนุ เคราะห์ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น เพื่อนัดสนทนากลุ่ม โดยผูว้ ิจยั ได้เป็ นประธาน
ดาเนิ นการสนทนา (Moderator) โดยการตั้ง ประเด็นในการสนทนาแบบจาเพาะเจาะจง และมีผูช้ ่วยเก็บข้อมูล จานวน 2 คน
นาข้อมูลการสนทนากลุ่ม ที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและจัดทารายงานเสนอผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั นาประเด็นที่ ได้จากการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์ เนื้ อหาสรุ ปสภาพและปั ญหาการ
พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ แล้วนาเสนอ
เป็ นรายงานต่อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระยะที่ 2 กาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน ด้ านการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่ อในพืน้ ที่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้ านจั่น อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1. ขั้นตอนการวิจยั
1.1 ขอบเขตเนื้ อหา เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น ด้านการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคติ ดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดเนื้อหาในการ วิจยั ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่ วมแนวคิดร่ วม 2)
ด้านความรู ้เรื่ องโรคติดต่อท้องถิ่น 3) ด้าน ความรู ้ ความชานาญ บุคลิกลักษณะ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความ
เสี ยสละในการปฏิบตั ิงาน ป้ องกันโรคติดต่อ 4) ด้านข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้ องกัน
โรคติดต่อ 5) ด้านการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่ สาธารณสุ ขกาหนด
1.2 การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการพัฒนาบทบาท หน้าที่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวังและป้ องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จานวน 5 คน คือ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น บ้านหนองตูม หมู่ที่ 2 บ้านวัง
ปลาฝา หมู่ ที่ 6 บ้านหนองเคี ยน หมู่ ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ หมู่ ที่ 8 และบ้านเหลี่ ยมพิ ลึก หมู่ ที่ 9 โดยผูว้ ิจัยได้กาหนด
โครงสร้างกว้าง ๆ เป็ นแนวคาถาม เพื่อใช้ในการกล่าวเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนเป็ นระบบและ ตรงประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพตามกระบวนการ เพื่อกาหนด แนวทางการ
พัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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1.4 กาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้ า
ระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 5 คน คือ ผูเ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาท หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวัง
และป้ องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ จานวน 5 คน คือ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ นบ้านหนองตูม หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหนองเคียน หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 และบ้าน
เหลี่ยมพิลึก หมู่ที่ 9
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก ซึ่ งมีสาระสาคัญของแนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 5 ด้าน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ขอความร่ วมมื อในการสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ ยวข้องกับงานด้านการเฝ้ าระวังแป้ องกัน
โรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นทั้ง 5 หมู่บา้ น เพื่อนาเสนอ รายงานข้อมูลจากการ
เก็บรวบรวมในระยะที่ 1 มาใช้เป็ นแบบแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนาประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์เนื้ อหาสรุ ปกาหนดทางการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้านการเฝ้าระวังและป้ องกันโรคติดต่อในพื้นที่ แล้วนามาเรี ยบเรี ยงแบบ
ร่ างนาเสนออาจารย์ ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบพิจารณาสานวนที่ใช้ให้มีความเหมาะสมชัดเจนและปรั บปรุ งแก้ไขจนเสร็ จ
สมบูรณ์ จัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน ด้ านการ
เฝ้าระวังและป้ องกันโรคติดต่ อในพืน้ ที่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพประจาตาบลบ้ านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลการศึกษากับอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านจัน่ ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 31 สิ งหาคม พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม จานวน 20 คน ซึ่ ง
เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ 5 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านหนอง
ตูม บ้านหนองใหญ่ บ้านวังปลาฝา บ้านเหลี่ยมพิลึก บ้านหนองเคียน โดยผูว้ ิจยั ได้เป็ นประธานดาเนินการสนทนาแบบ
จาเพาะเจาะจง จุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูงให้กลุ่มเป้ าหมายได้เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
การสนทนา และให้ผชู ้ ่วยเป็ นผูจ้ ดบันทึกและรวบรวมข้อมูล เพื่อระดมความคิดตามประเด็นที่กาหนดไว้โดย พบว่า
1. ด้านการมีส่วนร่ วม แนวคิดร่ วม พบว่า 1) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ทั้ง 5 หมู่บา้ นได้รับข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ ทันเวลา ความคลาดเคลื่อนน้อย ส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มไลน์ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น โดยโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประจาตาบลบ้านจัน่ , หนังสื อแจ้งประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลฯ จากหน่วยงานของ
ภาครัฐ และเอกชน เช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบล, โรงพยาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ , หนังสื อพิมพ์ ซึ่ งการ
รับรู ้ ข้อมูลข่าวสารที่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ทั้ง 5 หมู่บา้ นเห็นว่าเหมาะสม แม่นยาไม่ คลาดเคลื่อน และ
รวดเร็ วที่สุด คือ การรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางกลุ่มไลน์ ซึ่ งโรงยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ จัดทาขึ้น
เพื่อใช้ในการประสานงานข้อมูลข่าวสาร ให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นได้รับทราบโดยทัว่ กันอย่างรวดเร็ ว
และมีอีกช่องทางการรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารมากกว่าคนอื่น ๆ คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
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เคียน จานวน 2 คนที่ ได้รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้วย การ
สื บค้นทางสื่ อสารสนเทศ และจดหมายอิเลคทรอนิ คส์ 2) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น แสดงความคิดเห็ น
เหมือนกันทุกคนว่า ช่องทางการ เสนอแนวคิดหลายรู ปแบบ เช่น สื่ อออนไลน์ หรื อการร่ วมเสนอแนวคิดประชาคมตาม
หมู่บา้ นต่าง ๆ และ รวมไปถึงการลงพื้นที่เป็ นคณะจัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการของคณะอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น 3) ไม่มี หรื อไม่เคยได้รับ งบประมาณเพื่อจัดทาดาเนิ นการใด ๆ เป็ นการกระตุน้ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดีย่ิงขึ้น 4) กลุ่มผูน้ า ชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และเฝ้าระวัง โรคติดต่อ โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่ บา้ น หมู่ ที่ 6 ได้เสนอแนวคิ ด ซึ่ งแตกต่างจาก อาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ น หมู่ บา้ นอื่ น ๆ ว่า
“นอกจากผูน้ าหมู่ บ ้า นแกนน ากลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในหมู่ บ ้า นแล้ว ตัว ชาวบ้า นคนอื่ น ๆ ทุ ก คน ควรรั บ ทราบและเห็ นถึ ง
ความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
2. ด้านความรู ้ เรื่ องโรคติดต่อในพื้นที่ พบว่า 1) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ทั้ง 5 หมู่บา้ น ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ โรคติดต่ออุบตั ิซ้ าจากกลุ่มไลน์ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาตาบลบ้านจัน่ จากป้ าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ ศาลากลางหมู่บา้ น การประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ผ่านหอกระจ่ายข่าวหมู่บา้ น 2) ช่องทางการรั บรู ้ขอ้ มูลโรคติดต่อต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็ นช่องทางหลัก
และ รวดเร็ วที่ สุดคือกลุ่มไลน์ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) 3) การ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านหอ
กระจายข่าวประจาหมู่บา้ น 4) นอกจากนั้นมี อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จากหมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ ที่ได้
เสนอแนวความคิดว่า ควรมีงบประมาณสนับสนุ น เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรับรู ้ขอ้ มูล เรื่ อง
การเฝ้ าระวัง ป้ องกันโรคติดต่อ อุบตั ิใหม่ และอุบตั ิซ้ าในพื้นที่ จากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)
ผ่านทางองค์การ บริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ 5) วิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่และ
อุบตั ิซ้ า ที่คิดว่าเหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือ การลงพื้นที่ตามรายครัวเรื อนถ่ายทอดการ ประชาสัมพันธ์ดว้ ยการเล่า
อธิ บายแบบปากต่อปาก และการลงพื้นที่เป็ นคณะเพื่อจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบตั ิการให้แก่ชาวบ้าน
3. ด้านความรู ้ ความชานาญ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความเสี ยสละในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการป้ องกัน
ควบคุมโรค พบว่า 1) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น แต่ละหมู่บา้ น ทราบขอบเขต บทบาท อานาจหน้าที่ มี
ความรู ้ความเข้าใจในรายละเอียดงานของตนเองพอสมควร โดยหลังจากรับเลือกจากคนในหมู่บา้ นแล้ว ต้องเข้ารับการ
ฝึ กอบรมในหลักสู ตรอาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด และโดยปกติแล้วต้อง
มีบุคลิกลักษณะที่ เป็ นคนมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมมากพอสมควร 2) การสื่ อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ตลอดรวมไปถึง
การเป็ นแกนน าเกี่ ย วกับ ด้า นการส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพพลานามัย ที่ ดี ข องคนในหมู่ บ ้า นนั้น เป็ นหน้า ที่ หลัก ของ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้ า น 3) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้ า น จะมี ง บประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวข้อมูลใหม่ ๆ ต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาศักยภาพให้กบั อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจา หมู่บา้ น ในการปฏิบตั ิงาน 4) ในการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ความรู ้ดา้ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่ บา้ น ขอบเขต หน้าที่ ส่วนใหญ่ โดยส่ วนใหญ่ จ ะไม่ ใช้ค าพูด หรื อสถานที่ ที่ เป็ นทางการมากนักเพราะ
นอกจากจะอธิ บายเป็ นราย ๆ แล้ว บ้างครั้งเจอคนเข้าใจช้าก็ตอ้ งแสดงท่าทางเพื่ออธิ บายให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายที่สุด
4. ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และการนา ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่อ พบว่า 1) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 5 หมู่บา้ น หากมีการแพร่ ระบาดของ
โรคติดต่อ ก็จะได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องการเฝ้า ระวัง ป้องกันโรคติดต่อจากทั้ง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลบ้านจัน่ และองค์การบริ หารส่ วน ตาบลบ้านจัน่ อาจเป็ นหนังสื อเวียน หรื ออาจจะเป็ นการประสานเพื่อแจ้งให้
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ทราบแล้วบอกกันต่อไปใน กลุ่มไลน์ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นตาบลบ้านจัน่ 2) ช่องทางหลักที่ใช้ในการ
เป็ นสื่ อเพื่อแจ้งข้อมูล ส่ วนใหญ่จะเป็ นหนังสื อด่วนแจ้งเวียนให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นตาบลบ้านจัน่ ทุก
หมู่บา้ นรับทราบ 3) ในส่ วนของการได้รับสนับสนุนงบประมาณ อาจจะเป็ นการสนับสนุนเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อการสนับสนุน เพื่อเป็ น ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ก็จะมีการได้รับการสนับสนุ นจาก
หน่วยงานหลัก คือ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ และองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ 4) การนาข้อมูล
การ แพร่ ระบาดของโรคติดต่อไปแจ้งให้คนในหมู่บา้ นได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงนั้นต้องอาศัยการเข้าถึง ครั วเรื อนของ
ประชาชนเลย
5. ด้านการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้นโดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่ สาธารณสุ ขกาหนด พบว่า
1) ดังที่ ได้กล่าวไปข้างต้นว่าหลังจากได้รับเอกแล้ว อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บา้ น จะต้องเข้ารั บการอบรม
ก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่การสัมภาษณ์ในข้อนี้ เมื่อสองสามวันที่ แล้ว 2) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จะสามารถ
ดาเนิ นการแทนแพทย์ หรื อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขได้เพียงบางกรณี ที่สุดวิสัยที่ แพทย์และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข ไม่
สามารถเข้ามาปฏิบตั ิ หน้าที่ได้จริ ง ๆ 3) งบประมาณส่ วนใหญ่ที่ได้รับคือจากหน่วยงานหลักเป็ นเงินตอนแทน 4) ใน
การ เผยแพร่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานหลัก เป็ นเงินตอนแทนในการเผยแพร่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับ การปฏิบตั ิงาน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ด้วยต้องใช้วิทยากรที่มีความรู ้ ความสามารถมากเพราะบางเรื่ องหากไม่มีความ
เชี่ ยวชาญจริ ง ๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ ื่นได้ อาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ส่ วนมาก จึ งไม่สามารถจะ
ถ่ายทอดความรู ้ในบางเรื่ องให้ผอู ้ ื่น
ระยะที่ 2 กาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน โรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้ านจั่น ด้ านการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคติดต่ อในพืน้ ที่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพประจาตาบล
บ้ านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผูว้ ิจัยได้นาผลการวิจยั สภาพและปั ญหาที่ ได้จากระยะที่ 1 ทั้ง 5 ด้านเสนอต่อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น 5 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านหนองตูม หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 6 บ้านหนองเคียน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านเหลี่ยมพิลึก หมู่ที่ 9 เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นด้านการเฝ้าระวังและป้ องกัน โรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่
โดยใช้ วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่าง วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 สรุ ปในแต่ละด้านได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านการมีส่วนร่ วมแนวคิดร่ วม
ข้อมูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ด้านการมีส่วนร่ วม
แนวคิ ดร่ วม กล่าวว่า ได้รับข้อมู ลเกี่ ยวกับการมี ส่ วนรวมหรื อการขอความร่ วมมื อ ซึ่ งเป็ นการช่ วยดาเนิ นกิ จกรรมใน
โครงการเพื่อสร้างเสริ ม หรื อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การระวังป้ องกันโรคต่อต่อในพื้นที่ ซึ่ งทางเสนอแนวคิดจะเป็ นใน
รู ปแบบของการเป็ นผูช้ ่วยวิทยากร ผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น การสาธิ ตจากอุปกรณ์จริ ง หรื อการสาธิ ตจากเหตุการณ์จาลอง เป็ นต้น
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังป้ องกันโรคติดต่อ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการมีส่วนร่ วม กับกิจกรรมที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ จัดทั้ง
ตาบล ซึ่ งงบประมาณในการมี ส่วนร่ วมจะเป็ นงบที่ อยู่ในโครงการ ซึ่ งโครงการที่ เข้าเกณฑ์ของการมี ส่วนร่ วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นได้มีส่วนร่ วมมาก ๆ ได้แก่ โครงการ
อบรมผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วยติดเตียง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน กล่าวว่า โดยปกติ จะได้เสนอแนวคิด
หรื อ การมี โ อกาส ได้แ สดงแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มเฝ้ า ระวัง ป้ อ งกัน โรคติ ด ต่ อ ด้ว ยการเสนอในที่ ป ระชุ ม
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คณะกรรมการในระดับตาบล ช่ องทางการนาเสนอแนวคิ ดในที่ ประชุ มส่ วนมากจะ เป็ นการอภิ ปรายเดี่ ยว อาจจะ
อภิปรายถึงประสบการณ์จริ งที่ได้เคยพบหรื อเคยสัมผัสเอง
ประธานอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า น หมู่ ที่ 6 บ้า นวัง ปลาฝา การมี ส่ ว นร่ ว มของ อาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่ ถ้าเป็ นการบริ การด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการเป็ นตัวอย่างของการใช้ ชี วิตประจาวันให้มี
สุ ขภาพร่ างกายที่ แข็งแรง หรื อการสนับสนุ นทางด้านการเป็ นอยู่ที่ดี อาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ นจะได้
ปฏิบตั ิงานด้านนี้ ตามหน้าที่ที่ทางกระทรวงฯ ได้กาหนดไว้อยูแ่ ล้ว ซึ่ งมีการสนับสนุ นงบประมาณในรู ปของเบี้ ยเลี้ยง
เป็ นรายเดือน (ค่าป่ วยการ)
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านเลี่ยมพิลึก โดยปกติจะได้เสนอ แนวคิดหรื อการมี
โอกาส ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมเฝ้าระวังป้ องกันโรคติดต่อด้วยการเสนอในที่ ประชุมคณะกรรมการใน
ระดับตาบล ช่องทางการนาเสนอแนวคิดในที่ประชุมส่ วนมากจะเป็ นการอภิปราย เดี่ยวอาจจะอภิปรายถึงประสบการณ์
จริ งที่ได้เคยพบหรื อเคยสัมผัสเอง
2. ด้านความรู ้เรื่ องโรคติดต่อท้องถิ่น โรคติดต่ออุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ า
ได้รับข้อมูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ได้ให้ขอ้ มูล
ว่าการมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องโรคติดต่อในหัวข้อย่อย ส่ วนมากข้อมูลองค์ความรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ
ท้องถิ่น และโรคติดต่ออุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ าจะได้รับจากการเข้าอบรมให้ความรู ้ตามวาระ และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์โดย อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น เป็ นผูต้ ้ งั กลุ่มเพื่อเอาไว้ติดต่อสื่ อสาร สาหรับ
งบประมาณของหน่ วยงานหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ ยังได้รับการ อุดหนุ นงบฯ จาก
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ ผ่านช่องทางในการดาเนิ นการเผยแพร่ ให้ความรู ้แก่ชาวบ้านนั้น ทางคณะคุณครู
น่ าจะมี แนวทางที่ อยากจะเสนอจึ งได้ร่วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ เป็ น
เจ้าภาพร่ วมโดยการสนับสนุนงบประมาณ หรื อวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ โครงการ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ ้าน หมู่ ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ กล่ าวว่า โรคติ ดต่ อ อุ บ ัติใหม่ คื อ
โรคติ ดต่อที่ ย งั ไม่ เคยเกิ ดขึ้ นหรื อแพร่ กระจายในเขตท้อ งถิ่ นที่ อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่ บา้ นรั บ ผิด ชอบ
โรคติ ดต่ออุบตั ิ ซ้ าคือโรคติ ดต่อที่ เคยเกิ ดขึ้ นหรื อเคยแพร่ ระบาดในเขต หมู่บา้ นที่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่
รับผิดชอบ โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ เช่น โรคไข้เลือดออกซิ กา้ โรคติดต่ออุบตั ิซ้ า เช่น โรควัณโรค ซึ่ งช่องทางที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่ ส่ วนใหญ่จะได้รับทราบข้อมูลจาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ ผ่านทางไลน์
หนังสื อแจ้งเวียน และวิทยุกระจายเสี ยง ล่าสุ ดทางสานักงานประกันสังคมแห่ งชาติ ได้อุดหนุนงบประมาณผ่านองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในการเฝ้าระวังป้องกัน โรคไข้เลือดออกซึ่ งเป็ น โรคติดต่ออุบตั ิใหม่สายพันธุ์ซิกา้
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน กล่าวว่า ด้านการ มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่และโรคติดต่ออุบตั ิซ้ าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น นอกจากได้รับจากทางกลุ่มไลน์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขในเขตพื้นที่ตาบลบ้านจัน่ แล้ว มีช่องทางการรับรู ้ ข้อมูลที่สาคัญอีกทางคือ หนังสื อแจ้งผ่านหอกระจายข่าว
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในส่ วนของ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันโรคดังกล่าว โดยส่ วนมากจะมาใน
รู ปแบบของงบในการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู ้ ตัวอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น และชาวบ้านตระหนัก
ถึงพิษภัยของโรคติดต่อดังกล่าว
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาฝา ได้ให้ขอ้ มูลด้านการ มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่และโรคติดต่ออุบตั ิซ้ า กล่าวว่า โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ คือ โรคติดต่อที่แพร่ ระบาดใหม่ ไม่เคย
เกิดการแพร่ ระบาดในเขตพื้นที่น้ นั ๆ มาก่อน เช่นโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ส่ วนโรคติดต่ออุบตั ิซ้ า คือ โรคติดต่อ
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ที่เคยเกิดการแพร่ ระบาดมาแล้วในเขตพื้นที่ เดิ ม อาจจะหยุดแพร่ ระบาดไปแล้วหรื อยังไม่หยุด และกลับมามีการแพร่
ระบาดอี กครั้ งในพื้นที่ เดิ ม เช่ น โรคฉี่ หนู เป็ นต้น การรั บรู ้ เรื่ องการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคติ ดต่อนอกจากได้รับรู ้ จาก
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพประจาตาบล ก็จะมี หน่ วยงานที่ คอยประสานและแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น ทราบ คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ ทางด้านงบประมาณฯ เคยได้รับจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ของสานักงานประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) การถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการเฝ้าระวังป้ องกัน โดยส่ วนมากจะใช้วิธีการ
ถ่ายทอดความรู ้ ด้วยการลงพื้นที่อธิ บายแบบปากต่อปากเป็ นรายครัวเรื อน เพราะเป็ นหมู่บา้ นขนาดเล็ก
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านเลี่ยมพิลึก ได้ให้ขอ้ มูลด้านการมี ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับโรคติ ดต่ออุ บตั ิ ใหม่ และโรคติ ดต่ออุบตั ิ ซ้ าที่ เกิ ดขึ้ นในท้องถิ่ น นอกจากได้รับจาก ทางกลุ่มไลน์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาตาบล (อสม.) ในส่ วนของงบประมาณ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ ป้ องกันโรคดังกล่าว โดย
ส่ วนมากจะมาในรู ปแบบของงบในการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู ้ตวั อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาตาบล (อสม.)
และชาวบ้านตระหนักถึงพิษภัยของโรคติดต่อดังกล่าว
3. ด้านความรู ้ ความชานาญ และบุคลิกลักษณะการปฏิบตั ิงานด้านความเสี ยสละในการป้องกันโรค
ได้รับข้อมูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ น หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ด้าน
ความรู ้ความเข้าใจจนเกิดความชานาญ และบุคลิกลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น กล่าว
ว่า บุคลิกลักษณะของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเสี ยสละ จะมีการรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ จะมาก
น้อยหรื อช้าเร็ วทั้งนี้ จะขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ การแพร่ ระบาดว่ารุ นแรงกิ นพื้นที่ กว้างหรื อน้อยเพียงใด ซึ่ งขึ้นอยู่กบั
ทางการรับรู ้จะเป็ น การแจ้งผ่ายผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด คือ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้าน
จัน่ หรื อหนังสื อแจ้งจากหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บ ้าน หมู่ ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ กล่ าวว่า มี ค วามรู ้ ความเข้าใจใน
รายละเอียดงานของตนเองพอสมควร โดยหลังจากรับเลือกจากคนในหมู่บา้ นแล้ว ต้องเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตร
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด และโดยปกติแล้วต้องมีบุคลิกลักษณะที่เป็ น
คนมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมมากพอสมควร
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน กล่าวว่า การได้รับ ข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับ
งานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จากการเข้ารับการอบรมหลักสู ตร อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้กาหนดไว้ โดยได้รับงบประมาณ จากกระทรวงต้นสังกัด เป็ นงบประมาณที่ ใ ช้จัด
ฝึ กอบรมหลักสู ตรในการปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในส่ วนของการนาข้อมูลความรู ้ไปเผยแพร่
นั้นอาจจะไม่ชดั เจนเหมือนกับ วิทยากรเพราะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทกั ษะมากพอสมควร จึงจะสามารถถ่ายทอดเผยแพร่
ข้อมูลให้ผอู ้ ื่น ได้อย่างถูกต้อง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาฝา ได้ให้ขอ้ มูลด้าน ความรู ้ เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ มีความเสี ยสละในการปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการป้ องกันควบคุมโรค ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น จากการเข้ารับการอบรมหลักสู ตร อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้
กาหนดไว้ โดยได้รับงบประมาณ จากกระทรวงต้นสังกัด เป็ นงบประมาณที่ใช้จดั ฝึ กอบรมหลักสู ตรในการปฏิบตั ิงาน
อาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในส่ วนของการนาข้อมูลความรู ้ ไปเผยแพร่ น้ ันอาจจะไม่ ชดั เจนเหมื อ นกัน
วิทยากรเพราะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทกั ษะมากพอสมควร จึงจะสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผอู ้ ื่น ได้อย่างถูกต้อง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านเลี่ยมพิลึก ได้ให้ขอ้ มูลด้านความรู ้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ มี ความเสี ยสละในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดา้ นการห้องกันควบคุ มโรค จากการเข้ารั บการอบรมหลักสู ตร
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อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดไว้ โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงต้น
สังกัด เป็ นงบประมาณที่ใช้จดั ฝึ กอบรมหลักสู ตรในการ ปฏิบตั ิงาน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในส่ วนของ
การนาข้อมูลความรู ้ไปเผยแพร่ น้ นั อาจจะไม่ชดั เจนเหมือนกันวิทยากรเพราะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทกั ษะมากพอสมควร
จึงจะสามารถ ถ่ายทอดเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผอู ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง
4. ด้านข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคติดต่อ
ได้รับข้อมูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและการป้ องกันโรคติดต่อ กล่าวว่า โดยมากจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานต้นสังกัดและจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ ที่ดูแลเขตพื้นที่ ซึ่ งงบประมาณที่สนับสนุ นในเรื่ อง
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจะมาจากกระทรวงที่ตน้ สังกัด การเผยแพร่ ต่อก็จะเป็ น การลงพื้นที่ที่ตวั เองรับผิดชอบไปอธิ บาย
แบบปากต่อปากพร้อมสาธิตตัวอย่าง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ กล่าวว่า ได้รับข้อมูล ดังกล่าวส่ วนใหญ่
จากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ ที่เป็ นหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนั้นก็ ได้รับหนังสื อจากองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้า นจั่น และช่ อ งทางที่ รั บ ข้อ มู ล ที่ ส าคัญ คื อ ไลน์ และการแจ้ง ผ่า น หอกระจายข่ า วในหมู่ บ ้าน
งบประมาณด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ส่วนมากได้รับการ สนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านจัน่ เช่น การอุดหนุนงบเพื่อจัดทาแผ่นป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลในการเฝ้าระวังป้องกันโรค
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน กล่าวว่า โดยปกติจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ ยวกับการเฝ้ าระวังโรคระบาดโรคติ ดต่ออย่างสม่ าเสมอและทันท่ วงที จากโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ และองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ จากช่องทางหลัก คือ หนังสื อเวียน แจ้งผ่าน
ผูใ้ หญ่บา้ น ทางหอกระจายข่าว และข้อความจากทางกลุ่มไลน์ อาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในตาบล ซึ่ งใน
ส่ วนของงบประมาณที่ เพิ่งได้รับและเห็ นเป็ นรู ปธรรมชัดเจน คือ งบอุดหนุ นจากสานักงานประกันสังคมแห่ งชาติ
(สปสช.) ผ่านองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ ให้ทาป้ าย ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังรวมไปถึงการป้ องกัน
โรคติดต่อที่กาลังระบาด
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาฝา กล่าวว่า โดยปกติ จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ ยวกับการเฝ้ าระวังโรคระบาดโรคติ ดต่ออย่าง สม่ าเสมอและทันถ่วงที จาก โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ และองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ จากช่องทางหลัก คือ หนังสื อเวียน แจ้งผ่าน
ผูใ้ หญ่บา้ น ทางหอกระจายข่าว และ ข้อความจากทางกลุ่มไลน์ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในตาบล ซึ่ งใน
ส่ วนของงบประมาณที่ เพิ่งได้รบและเห็ นเป็ นรู ปธรรมชัดเจน คื อ งบอุดหนุ นจากสานักงานประกันสังคมแห่ งชาติ
(สปสช.) ผ่านองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ ให้ทาป้ ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังรวมไปถึงการ ป้ องกัน
โรคติดต่อที่กาลังระบาด
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านเลี่ยมพิลึก กล่าวว่า โดยปกติจะ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ ยวกับการเฝ้ าระวังโรคระบาดโรคติ ดต่ออย่างสม่ าเสมอและ ทัน ท่วงที จากโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ และองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ จาก ช่องทางหลัก คือ หนังสื อเวียน แจ้งผ่าน
ผูใ้ หญ่บา้ น ทางหอกระจายข่าว และข้อความจากทางกลุ่มไลน์ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในตาบล ซึ่ งใน
ส่ วนของงบประมาณที่ เพิ่งได้รับและเห็ นเป็ นรู ปธรรม ชัดเจน คือ งบอุดหนุ นจากสานักงานประกันสังคมแห่ งชาติ
(สปสช.) ผ่านองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ (อบต.) ให้ท าป้ ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังรวมไปถึงการ
ป้องกันโรคติดต่อที่กาลังระบาด
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5. ด้านการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลขั้นตอนโดยใช้ยา และเวชภัณฑ์ ตามขอบเขตที่ สาธารณสุ ขกาหนด
ได้รับข้อมูลจากกการสัมภาษณ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ด้าน
การช่วยเหลือ การรักษาเบื้องต้นโดยใช้เวชภัณฑ์หรื อยา ตามที่กระทรวง สาธารณสุ ขกาหนด กล่าวว่า ด้านนี้ จะได้รับ
ข้อมูลและองค์ความรู ้ต้ งั แต่ก่อนจะเริ่ มทาหน้าที่ปฏิบตั ิงาน จริ ง โดยได้เข้าอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นตามที่ กระทรวง กาหนด โดยใช้ งบประมาณจากต้นสังกัด หลักสู ตรที่ เข้ารั บการฝึ กอบรมก่อนปฏิ บตั ิ หน้าที่
จะต้องได้รับการอบรมจาก วิทยากรผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริ งความรู ้บางเรื่ อง ตัวอาสาสมัครสาธารณสุ ขก็
ไม่อาจจะ ไปเผยแพร่ ต่อได้
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ กล่าวว่า ข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ยา และ
เวชภัณฑ์ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดนั้น จะได้รับตั้งแต่การเข้ารั บการ ฝึ กอบรมหลักสู ตรก่ อนปฏิ บ ัติ งาน
ช่องทางหรื อโอกาสได้ดาเนินการตามหัวข้ออาจจะมีบา้ งหากมีความจาเป็ น เช่น กรณี พบเหตุการณ์ฉุกเฉิ นซึ่ งหน้า หรื อ
กรณี ที่แพทย์สุดวิสัยไม่สามารถดาเนินการได้
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น สามารถให้การช่วยเหลือหรื อรักษาอาการป่ วยไข้เบื้องต้น ตลอดจนถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณี อยู่ใน
สถานการณ์ที่เร่ งด่วน ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือแพทย์ เฉพาะทางกรณี มีเหตุจาเป็ นต้องช่วยได้ งบประมาณที่สนับสนุ นเคย
ได้รับกระเป๋ ายาของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาฝา กล่าวว่า จะได้รับ ทราบข้อมูล ความรู ้และ
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงข้อจากัดเกี่ยวกับการทางานของ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ตั้งแต่วนั ที่
เข้ารับการอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ก่อนปฏิ บตั ิงานหน้าที่ หลักของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจา หมู่บา้ น การให้บริ การทุกรู ปแบบที่ จะเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นด้านสาธารณสุ ขและการมี
สุ ขอนามัยที่ดีของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ ในส่ วนของข้อจากัดของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
เช่นไม่สามารถฉี ดยาเพื่อรักษาโรคเฉพาะทางได้ หรื อทาการเย็บแผล เป็ นต้น
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านเลี่ยมพิลึก กล่าวว่า จะได้รับทราบ ข้อมูล ความรู ้และ
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงข้อจากัดเกี่ ยวกับการทางานของ อาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.)
ตั้งแต่วนั ที่ เข้ารั บการอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา หมู่บา้ น (อสม.) ก่อนปฏิ บตั ิ งานว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) สามารถทาอะไรได้ บ้างเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มด้านการสาธารณสุ ขมูลฐานนอกจาก
การให้บริ การด้านสาธารณสุ ข ก็อาจจะ เป็ นการช่วยเหลือในการรักษาอาการป่ วยเบื้องต้นของชาวบ้าน แต่ไม่สามารถ
ให้การรักษาหรื อ วินิจฉัยโรคเฉพาะทางได้
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลสภาพและปั ญหาการพัฒนาบทบาทหน้ าที่ข องอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจ า
หมู่บ้าน ด้ านการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคติดต่ อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้ านจั่น อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่ วมแนวคิดร่ วม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และหมู่
ที่ 8 จะมี แนวคิดความเห็นค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือข้อมูลแนวคิดการมีส่วนร่ วมส่ วนใหญ่ หากจะมีโอกาสได้มีส่วน
ร่ วมหรื อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ช่องทางที่ดี เหมาะสม และมีคุณภาพที่สุด คือช่องทางการสื่ อสารทาง ไลน์กลุ่ม โดย
งบประมาณแทบจะไม่มีการอุดหนุ นเพื่อส่ งเสริ มหรื อพัฒนาเกี่ ยวกับแนวคิดการมีส่วนร่ วม ซึ่ ง ประธาน อาสาสมัคร
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สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) มีแนวคิดที่ต่างออกไป คือ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ และรวมถึงช่องทางการ
นาเสนอ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมที่ดีที่สุด คือ การพูด การนาเสนอ การอภิปรายเดี่ยวในที่ประชุม
2. ด้านการมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่และโรคติดต่ออุบตั ิซ้ า เกี่ ยวกับความรู ้ ความ
เข้าใจ ในเรื่ องโรคติดต่ออุบตั ิใหม่และโรคติดต่ออุบตั ิซ้ าในพื้นที่ ดังกล่าว ที่วเิ คราะห์จากคาตอบจากแบบสอบสัมภาษณ์
จะเห็นได้วา่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บา้ น ทั้ง 5 หมู่บา้ น มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องโรคติดต่ออุบตั ิ
ใหม่และโรคติดต่ออุบตั ิซ้ า ดังกล่าวข้างต้น ในระดับค่อนข้างดี
3. ด้านความรู ้ ความชานาญบุ คลิ กลักษณะและการปฏิ บัติงานด้วยความเสี ยสละในการ ป้ องกันโรคติ ดต่ อ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา หมู่บา้ น หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 จะเข้าใจใน รายละเอี ยดต่าง ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับที่ถือว่าดีมาก เพราะได้รับการเลือกเป็ นอาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น มาเป็ นระยะเวลาที่
นาน พอกันทั้ง 3 หมู่ ซึ่ งประธานอาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8 ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ
ด้านความรู ้ เรื่ องโรคติดต่อ อุบตั ิใหม่และโรคติต่ออุบตั ิซ้ าในพื้นที่ โดยสาเหตุที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจเป็ นเพราะ
การใช้ ถ้อยคาหรื อภาษาที่เป็ นทางการ จนทาให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น มีความสับสน ใจไม่
มัน่ ใจในตัวเอง จึงทาให้คาตอบแบบสัมภาษณ์มีความคลาดเคลื่อนมากพอสมควร
4. ด้า นข้อ มู ล ข่ า วสารและการประชาสั ม พัน ธ์ ก ารเฝ้ า ระวัง และป้ อ งกัน โรคติ ด ต่ อ ประธานอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ทั้ง 3 หมู่บา้ น ได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และ การประชาสัมพันธ์ถึงเรื่ องการเฝ้าระวังป้องกันการ
แพร่ ระบาดของโรคติดต่ออย่างสม่าเสมอ และ ทันท่วงที จากช่องทางสาคัญ 2 ช่องทาง คือ หนังสื อแจ้งผูใ้ หญ่บา้ นให้
ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ แพร่ ระบาดของโรค และข้อความแจ้งผ่านทางไลน์โดยการสร้างกลุ่มเฉพาะ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นประสานกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มประจาตาบล ในไลน์เพื่อใช้สาหรับการติดต่อสื่ อสาร และ
การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร ระหว่า งอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า นในต าบลบ้า นจั่น และที่ ส าคัญ ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา หมู่บา้ น ทั้ง 5 คน ได้แสดงความคิดเห็นเหมือนกัน คือ การใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์มาเป็ น
สื่ อในการสื่ อสาร หรื อเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร สามารถช่วยให้การรับรู ้ การเข้าถึงข้อมูลมี ความรวดเร็ ว กระชับ มี
ความชัดเจน และแม่นยาสู ง ถือได้ว่าเป็ นทางเลื อกใหม่ที่ทาให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ นมี ความรวดเร็ ว ทันต่อสภาพการณ์ทาให้ปัญหาที่ เคย เกิ ดขึ้นในอดี ต เช่น การปฏิ บตั ิหน้าที่ ล่าช้า หรื อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานไม่ได้ตอบสนองตรงกับปั ญหา และ ความต้องการอย่างแท้จริ งหายไปแทบไม่เกิดขึ้นอีกเลย
5. ด้านการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้นโดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ ตามขอบเขตที่สาธารณสุ ขกาหนด จาก
การวิเคราะห์คาตอบในแบบสัมภาษณ์ สามารถสรุ ปข้อมูลออกมาในภาพรวมได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน (ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 10 ของกลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด มีระดับความรู ้ความเข้าใจในการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่ นอกจากนั้นถื อว่า เข้าใจรายละเอี ยด ของงานในหน้าที่ ถื อว่าอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างดี มาก และหาก
วิเคราะห์คาตอบจากการสัมภาษณ์ตาม หัวข้อย่อย ถ้าหากอาสาสมัครสาสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น จะไม่สามารถนาไป
บอกกล่าวหรื อ เผยแพร่ ต่อให้คนอื่น ๆ ที่มีความสนใจต่ออีกได้ แต่ในการปฏิบตั ิงานนั้น
จากการศึกษา แนวทางการพัฒนาบทบาทหน้ าทีข่ องอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน ด้ านการเฝ้าระวังและ
ป้ องกันโรคติดต่ อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้ านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถนาอภิปราย
ผลได้ ดงั นี้
1. ด้านการมีส่วนร่ วมแนวคิดร่ วม ส่ วนใหญ่จะเป็ นการขอความร่ วมมือในการช่วยดาเนิ น กิจกรรมในโครงการ
เพื่อสร้างเสริ ม หรื อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ซึ่ งการเสนอแนวคิดของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) จะเป็ นรู ปแบบของการเป็ น ผูช้ ่วยวิทยากรผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น การสาธิ ตจากอุปกรณ์
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จริ ง หรื อการสาธิ ตจากเหตุการณ์จาลอง แต่ โครงการที่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขได้มีส่วนร่ วมที่ เป็ นส่ วนสาคัญยิ่ง คือ
โครงการอบรมผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วยติดเตียง ซึ่ งจะต้องได้นามาปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยติดเตียงในพื้นที่ การแสดงแนวคิด
ร่ วมเฝ้ าระวัง โรคติ ดต่อด้วยการเสนอในที่ ประชุ มคณะกรรมการในระดับตาบล ซึ่ งจะเป็ นการอภิปรายเดี่ ยวอาจจะ
อภิปรายถึงประสบการณ์จริ งที่ได้เคยพบหรื อเคยสัมผัสเอง การส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยการใช้ชีวิตประจาวันให้มีสุขภาพ
ร่ างกายที่ แข็งแรง หรื อการสนับสนุ นทางด้านการเป็ นอยู่ที่ดี ซึ่ งมี การ สนับสนุ นงบประมาณในรู ปขอบเบี้ ยเลี้ยงเป็ น
แบบรายเดือน
2. ด้านความรู ้เรื่ องโรคติดต่อในพื้นที่ ส่ วนใหญ่จะได้รับความรู ้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ และ
โรคติ ดต่ออุ บตั ิ ซ้ าในพื้นที่ จากหน่ วยงานที่ เคยประสานและแจ้งให้อาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ นทราบ คื อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ และองค์การบริ หาร ส่ วนตาบลบ้านจัน่ โดยอาศัยสื่ อสารสนเทศ ผ่านทางมือถือ
3. ด้านความรู ้ ความชานาญ และบุคลิกลักษณะการปฏิบตั ิงานด้านความเสี ยสละในการป้ องกันโรค ส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นตรงกัน คือ การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเสี ยสละจะมีการรับข้อมูล เกี่ยวกับการดาเนิ นการอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ จะ
มากน้อยหรื อช้าเร็ วทั้งนี้ จะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อว่ามีความรุ นแรงกินพื้นที่กว้างหรื อน้อย
เพียงใด ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ทางการรับรู ้จะเป็ น การแจ้งฝ่ ายผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงานต้นสังกัด คือ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพประจาตาบลบ้านจัน่ หรื อหนังสื อแจ้งจากหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ แต่
เนื่ องจากโรคบางชนิ ด มีความสับซ้อน อาจจะนอกเหนื อขอบเขตของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ในส่ วน
ของการนาข้อมู ลความรู ้ ไปเผยแพร่ น้ ันอาจจะไม่ ชัดเจนเหมื อนกับวิทยากรเพราะต้อง เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ทักษะมาก
พอสมควร จึงจะสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ผอู ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง
4. ด้านข้อมู ลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ การเฝ้ าระวังและการป้ องกันโรคติ ดต่อ ส่ วนมากอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่
และองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ ที่ดูแลเขตพื้นที่ให้งบประมาณที่สนับสนุ นในเรื่ องการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจะมา
จากกระทรวงต้นสังกัด การเผยแพร่ ต่อก็จะเป็ นการลงพื้นที่ที่ตวั เองรับผิดชอบไปอธิ บายแบบปากต่อปากพร้อมสาธิ ต
ตัวอย่าง ผ่านช่องทางที่รับข้อมูลที่สาคัญ คือ แอฟพิเคชัน่ ไลน์และการแจ้งผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บา้ น งบประมาณ
ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ส่วนมากได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจัน่ เช่น
การอุดหนุ นงบเพื่อจัดทาแผ่นป้ ายไวนิ ลเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมู ลในการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคติ ดต่อ ดังนั้น ข้อมู ล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเฝ้า ระวังโรคระบาด โรคติดต่อ จึงมีความสม่าเสมอและทันท่วงที
5. ด้านการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่ สาธารณสุ ขกาหนด
ส่ วนใหญ่ กล่าวตรงกันอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ น จะได้รับข้อมู ลและองค์ความรู ้ ก่อนจะเริ่ มท าหน้าที่
ปฏิ บัติงานจริ ง โดยการเข้าอบรมหลักสู ตรอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่ บา้ นตามที่ กระทรวงกาหนด โดยใช้
งบประมาณจากต้นสังกัด หลักสู ตรที่ เข้ารั บการฝึ กอบรม ก่อนปฏิ บตั ิ หน้าที่ จะต้องได้รับการอบรมจากวิทยากรผูม้ ี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริ ง ความรู ้บางเรื่ องตัวอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น ก็ไม่อาจจะไปเผยแพร่ ต่อ
ได้ แต่อาจจะมี บา้ งหากมี ความจาเป็ น เช่ น กรณี พบเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นซึ่ งหน้า หรื อกรณี ที่แพทย์สุดวิสัยไม่สามารถ
ดาเนิ นการได้ กรณี อยู่ในสถานการณ์ ที่เร่ งด่ วน ปฏิ บตั ิ งานช่ วยเหลื อแพทย์เฉพาะทางกรณี มีเหตุ จาเป็ นต้องช่ วยได้
งบประมาณที่ สนับสนุ นเคยได้รับกระเป๋ ายาของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นจากสานักงาน หลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ดังนั้น หน้าที่หลักของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น คือ การให้บริ การทุกรู ปแบบที่
จะเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นด้านสาธารณสุ ขและการมีสุขอนามัยที่ ดีของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบในส่ วน
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ของข้อจากัดของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น เช่น ไม่สามารถฉี ดยาเพื่อรักษาโรคเฉพาะทางได้ หรื อทาการ
เย็บแผล เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้เพราะได้รับความกรุ ณาอย่างยิ่งจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชยั เอื้อมธุ รพจน์
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศุภรัตนกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมที่ให้คาปรึ กษาแนะนา
อ่านและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ รวมทั้งให้ขอ้ คิดที่ เป็ นประโยชน์ตลอดทั้งดูแลให้กาลังใจแก่ผวู ้ ิจยั ด้วยดีเสมอมา
ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณา และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยความเคารพยิง่
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ อาจารย์ ดร.ไพศาล แน่นอุดร และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐ อมรภิญโญ ที่ได้กรุ ณาเป็ นคณะกรรมการร่ วมพิจารณาตลอดจนให้คาปรึ กษาแนะนาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การปรั บปรุ งวิทยานิ พนธ์ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจัน่ และผู ้ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเฝ้าระวังและป้ องกันโรคติดต่อในพื้นที่ทุกท่าน ที่ให้ความ
อนุ เ คราะห์ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจัด เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จนได้ผ ลสรุ ป จากข้อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะที่เป็ นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
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