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แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

The Guidelines to Promote the Performance of Health Volunteers of  
the Villages on AmphurChartrakarn, Phitsanulok. 

 
อธิชนันท์ บุญธรรม1 

 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกและเพ่ือศึกษา
แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลกจ านวน 278 คน เลือกโดยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของ อสม.อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
เพ่ือน อสม. และเพ่ือนบ้าน และพบว่าด้านต่ าสุดคือ การเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามกระบวนการ จปฐ.ส่วนปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ปัญหาด้านการเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพ่ือนบ้านในเขตรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ปัญหาด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน และด้าน
ต่ าสุด คือ ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข และผลการศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้แนวทางในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.จ านวน 3 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาแบบ
องค์รวม แนวทางการสร้างและประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานเชิงรุก  
ค าส าคัญ: แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงาน  บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the state and problems of village 
health volunteers’ performance, and investigate the guidelines to promote the 
performance of village health volunteers in Ampur Chattrakan, Phitsanulok. The 278 
subjects were heath volunteers of the villages on Amphur Chattrakan, Phitsanulok, 
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selected by stratified random sampling. The data were collected by using a 
questionnaire and interviews of 10 experts. The data were analyzed by percentage, 
mean and standard deviation, and content analysis. The results showed that the 
overall state their performance was at a medium level, with the highest mean on 
watching over and preventing public health problems, and receiving information about 
public health and related issues among village health volunteers, and the lowest mean 
on leadership on life quality development for basic needs. In addition, the overall 
problems were at a medium level, with the highest mean on giving information to 
people and protecting people’s rights on public health, and the lowest mean on 
watching over and preventing public health problems. In relation to the guidelines, the 
finding suggested 3 guidelines: the holistic approach development, integrated network 
construction and development, and the proactive promotion and support to the 
village public health volunteers’ performance. 
Keyword: the guidelines to promote the performance,  the performance of health 
volunteers of the villages 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญได้ ประชากรในประเทศต้องมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน ร่างกาย
และจิตใจ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพประเทศไทย ได้บรรจุงาน
สาธารณสุขมูลฐานไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับท่ี 4 (2520 - 2524) จนถึง
ปัจจุบัน โดยประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คือ ภาคีเครือข่ายในชุมชน
ที่ปฏิบัติงานโดยการเชื่อมโยงงานสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชน เป็นศูนย์กลางในการดูแล
ประชาชนโดยประชาชนเป็นการจัดบริการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเอง 
และรัฐจะคอยให้การสนับสนุนในกรณีที่เกินความสามารถของชุมชน ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นประชาชน
คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนและได้รับการบริการจากภาครัฐ เห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน 
คนไทยทุกคนควรได้รับโอกาสในการได้รับการบริการด้านสุขภาพจากภาครัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
กัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี อสม. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าเป็นองค์กรอาสาสมัครที่ประสบความส าเร็จในการดูแลสุขภาพ แต่
อย่างไรก็ตาม บทบาท อสม. ส่วนใหญ่ยังเป็นการตั้งรับมากกว่าบทบาทเชิงรุก การปฏิบัติงานเชิงรุกใน
ฐานะผู้น าปฏิบัติการ อสม.จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาเบื้องต้นของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสามารถเชื่อมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา และก าหนด
แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และหาแนวทางในการส่งเสริม
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การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแสดงบทบาทได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่องแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลกเป็นการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย
แบ่งการวิจัยออกเป็น  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1.  การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น อสม. 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด จ านวน 985 คนกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ อสม. ที่เป็นตัวแทนของ อสม.ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
จ านวน 6 ต าบล  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie&Morgan ส่วน
การก าหนดตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน278 คนศึกษาสภาพ
และปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประหมู่บ้าน อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก 8 ด้าน คือ ด้านข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการให้บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) ด้านจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
ด้านบริหารจัดการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ด้านชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสุขภาพ ด้านดูแลสิทธิประโยชน์ด้านหลักสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชน 

ขั้นตอนที่  2. การหาแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกโดยน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรุปร่วมกับการศึกษาบริบทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดประเด็น
ในการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหน้าที่ของ อสม. จังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย ผู้บริหาร นายกสมาคม อสม. ประธาน อสม. ระดับอ าเภอ จ านวน 10 คน 
เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน จังหวัด
พิษณุโลก 
  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

 ตอนที่ 1  การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม.โดยให้
ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity)  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  ได้ค่า IOC = 0.80 – 1.00 และน าไปทดลองใช้ (Try out)เพ่ือหาค่า
วิเคราะห์หาความความเที่ยงของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์เป็นรายข้อเป็นบางส่วนและรวมทั้งฉบับ

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



370 
 

ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronback Alpha Coefficient) ค่า Alpha = 
0.96 
 ตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม.ใช้แบบ
สัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลที่เป็นข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 1แยกเป็น 2 ประเด็นคือค่าเฉลี่ยที่อยู่สูงกว่า
เกณฑ์ 3.50 เพ่ือหาแนวทางพัฒนา และค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50 น ามาก าหนดประเด็น สร้าง
แบบสัมภาษณ์ส าหรับสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องโดยตรงกับบทบาทหน้าที่ของ อส
ม. จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ผู้บริหาร นายกสมาคม อสม. ประธาน อสม. ระดับอ าเภอจ านวน 
10 คน  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่ของ อสม. อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ ใช้  ได้แก่  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 1 น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรง ของสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ผู้บริหาร นายกฯ ประธาน อสม. ระดับอ าเภอ 
 
ผลการศึกษา 
 จากการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 278 ชุด ได้รับคืนผู้ตอบแบบสอบถามกลับ 
259 ราย คิดเป็น ร้อยละ 93 ผลการศึกษา พบว่า  สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม. 
อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 1 พบว่า อสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� คือ3.45)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข
สูงสุด อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยที่อยู่สูงกว่าเกณฑ์ 3.50 ส าหรับน าไปใช้พัฒนาบทบาทหน้าที่ และ
ค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 7 ด้าน คือ การเป็นผู้รับข่าวสาร
สาธารณสุขและข่าวสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างานของเพื่อนอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และเพ่ือน
บ้านการเป็นแกนกลางในการประสานการด าเนินงานสาธารณสุขของหมู่บ้านการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร
สาธารณสุขแก่เพ่ือนบ้านในเขตรับผิดชอบการเป็นผู้ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ชักชวนเพ่ือนบ้าน
เข้าร่วมพัฒนางานสาธารณสุขในเรื่องต่างๆการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชนรายการสุดท้าย ได้แก่ การเป็นผู้น าในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกระบวนการ จปฐ.ตามล าดับส่วนปัญหาการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพบว่า ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง  ปัญหาจากมากสุดไปหาน้อยสุด คือ การเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพ่ือน
บ้านในเขตรับผิดชอบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน และการเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมพัฒนางานสาธารณสุขในเรื่องต่ างๆรายการ
ต่ าสุดคือการเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกระบวนการ จปฐ.สรุปปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50ทุกข้อ
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ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เรียงล าดับจากรายการสูงสุดไปหาน้อยสุด ได้แก่ ขาด
งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชนขาดสื่อที่ทันสมัยประกอบการแจ้ง
ข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดในท้องถิ่น ขาดงบประมาณในการใช้เพ่ือการแจ้งข่าวสารต่างๆ ขาดการ
แสวงหางบประมาณส าหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ขาดทักษะการเป็นผู้
แนะน าถ่ายทอดความรู้ในด้านสาธารณสุขให้แก่เพ่ือนบ้านภายในชุมชน ขาดทักษะในการช่วยเหลือ
เพ่ือนบ้านในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และรายการปัญหาต่ าสุดได้แก่ ขาดการประสานงานและ
ความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน  

ผลการหาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม.อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลกผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าควรหาแนวทางในการพัฒนา
บทบาทหน้าที่ของอสม. ในด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ คือด้านการปฏิบัติหน้าที่การเผ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาสาธารณสุข สูงสุด โดยเสนอแนวทาง การพัฒนาแบบองค์รวม คือ อสม.ต้องสร้าง
จิตส านึกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานเพ่ือให้ทุกคนมีความรู้สึกถึงการท ากิจกรรมของตนเอง จะท าให้ทุกคนให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติงานได้และไม่ต่อต้านการท ากิจกรรมเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมโดยความร่วมมือของทุก
คนในชุมชน และการหาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน ใน 7 ด้าน ได้แนวทาง การสร้างและประสาน
เครือข่ายอย่างบูรณาการคือ การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.จัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในหมู่ อสม.ร่วมกับชุมชนต่างๆ เพ่ือก่อให้ เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
เกิดเครือข่าย และการยอมรับดังนั้นในแต่ละชุมชนควรมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมปฏิบัติงานกับอสม.
ด้วยและมีความรับผิดชอบต่องานด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง เพ่ือจะได้ดูแลประชาชนในชุมชนของ
ตนเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรหมั่นตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ โดยมี อสม.ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็น
การบูรณาการท างานเป็นกลุ่ม (Tearm Works)  อสม.จะต้องตั้งใจท างานโดยท าอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ให้ความรู้ด้าน
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติงานงานในทุกระยะ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข ส่วนปัญหาการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. นั้น ควรหาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก 
เนื่องจากพบว่า ในล าดับต้นๆ คือ อสม . ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม ขาดสื่อที่ทันสมัย
ประกอบการแจ้งข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดในท้องถิ่น ขาดงบประมาณในการแจ้งข่าวสารต่างๆ และขาด
การแสวงหางบประมาณส าหรรับใช้ในกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งการสนับสนุน
งบประมาณ และอุปกรณ์ควรให้สอดคล้องกับความต้องการของอสม.เพ่ือให้ได้ประโยชน์  เกิดความ
คุ้มค่าต่องบประมาณมีผลให้อสม.เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและน างบประมาณมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับชุมชนที่ตนดูแลมากที่สุด หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดหางบประมาณ
หรือสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การคัดกรองโรคเบื้องต้น การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ อสม. เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างสม่ าเสมอ และเมื่อมีการส่งเสริม สนับสนุน ในรูปของงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการ
สรุปผล ติดตามและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ อสม. ต่อที่ประชุมจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม 

สามารถสรุปผล โดยสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แนวทางในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 3 
แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนาแบบองค์รวม  
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แนวทางท่ี 2  การสร้างและประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการ   
แนวทางท่ี 3  การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกใน
ภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 5 ด้านการเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข อยู่ในระดับมากและพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50จ านวน 
7 ด้าน คือ ด้านที่ 2 การเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
เพ่ือนอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และเพ่ือนบ้านด้านที่ 8 การเป็นแกนกลางในการประสานการ
ด าเนินงานสาธารณสุขของหมู่บ้าน ด้านที่ 1 การเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพ่ือนบ้านในเขต
รับผิดชอบด้านที่ 3 การเป็นผู้ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ ชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมพัฒนางาน
สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ ด้านที่ 4 การให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลและด้านที่ 7 การคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชนรายการสุดท้าย ได้แก่ ด้านที่ 6 การเป็นผู้น าใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกระบวนการ จปฐ.ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บทบาทหน้าที่ ของ อสม.อยู่ในระดับมาก ได้แก่การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการชั่ง
น้ าหนักเด็กและร่วมแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีนการตรวจวัดระดับน้ าตาลใน
เลือดของคนในชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังโรคเบาหวาน/ความดันฯการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนการส ารวจติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝาก
ท้องและตรวจครรภ์ตามก าหนดการแจ้งข่าวสารการเกิดโรคที่ส าคัญหรือระบาดในหมู่บ้านของท่าน
ให้แก่เพ่ือนบ้านในเขตรับผิดชอบ การแจ้งข่าวสารการเกิดโรคที่ส าคัญหรือระบาดในหมู่บ้านของท่าน
ให้แก่เพ่ือนบ้านในเขตรับผิดชอบ การรับข่าวที่เร่งด่วนจากชาวบ้าน ท่านสามารถแจ้งข่าวที่เร่งด่วนให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับทราบ  การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิด จ่ายยาเม็ดคุมก าเนิดและจ่าย
ถุงยางอนามัยในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจแล้วการเข้าร่วมประชุมของอสม.เพ่ือกระตุ้นเพ่ือน
สมาชิกในการจัดให้มีการประชุมเพ่ือท ากิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การรับข่าวสารด้านสาธารณสุขจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปติดประกาศตามที่สาธารณะของหมู่บ้าน การ
ร่วมกับเพ่ือนอาสาสมัครสาธารณสุขให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ เช่น ปวดหัว เป็นไข้ 
ตัวร้อน ท้องเดิน เจ็บตา แก่เพ่ือนบ้านการน าข้อมูลข่าวที่ได้รับ น าไปประชาสัมพันธ์ทางหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้าน การถ่ายทอดความรู้การแนะน าการใช้ยา การรับภูมิคุ้มกันโรคและการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อแก่เพ่ือนบ้าน การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการด าเนินงาน
สาธารณสุขของหมู่บ้านสอดคล้องกับ ปิยะนารถ  สิงห์ชู (2546). ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของ อสม.ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของอสม.ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสระ อ าเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ วิชัย  ศรีผา (2552) ศึกษาเรื่อง การ
ปฏิบัติงานของอสม. อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า การปฎิบัติงานของ อสม. อ าเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคายจ านวน 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ บุญเลิศ โพธิ์ชัย (2550) 
ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.   ในงานสุขภาพภาคประชาชนอ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น พบว่า อสม ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทในงานสุขภาพภาคประชาชนโดย
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รวมอยู่ในระดับสูงแต่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัฒน์นรี รัตนาจารย์. (2550) ได้ท าการศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขเปรียบเทียบตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ของอ าเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพบว่าการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่ในระดับปาน
กลางและเป็นไปตามผลงานวิจัยของ วนิดา วิระกุล และนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย (2546) ได้ศึกษาเรื่อง 
การส ารวจสภาวะการด ารงบทบาทของ อสม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่วนมาได้มีผลการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกบทบาทหน้าที่ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ 
 2. ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน มีระดับปัญหาอยู่ในระดับ “ปานกลาง ” พบว่า ปัญหาจากมากสุดไปหาน้อยสุด 
คือ การเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพ่ือนบ้านในเขตรับผิดชอบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในชุมชน การเป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วม
พัฒนางานสาธารณสุขในเรื่องต่างๆการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลการเป็นผู้น าในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามกระบวนการ จปฐ.ตามล าดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหา
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ จากรายการสูงสุดไปหาน้อยสุด ได้แก่ ขาดงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชนขาดสื่อที่ทันสมัยประกอบการแจ้งข่าวเกี่ยวกับโรค
ระบาดในท้องถิ่น ขาดงบประมาณในการใช้เพ่ือการแจ้งข่าวสารต่างๆ ขาดการแสวงหางบประมาณ
ส าหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ขาดทักษะการเป็นผู้แนะน าถ่ายทอดความรู้     
ในด้านสาธารณสุขให้แก่เพ่ือนบ้านภายในชุมชน ขาดทักษะในการช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นขาดการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขในชุมชน เช่น การจัดท าโครงการ
ด้านสุขภาพในกองทุน เป็นต้นขาดทักษะการกระตุ้นเพ่ือนสมาชิกในการจัดให้มีการประชุมเพ่ือท า
กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพขาดการจดบันทึกข้อมูลข่าวสารในสมุดบันทึกการปฏิบั ติงานของท่าน-kf
ดการชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ขาดทักษะการให้บริการ
เพ่ือนบ้านในการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการสาธารณสุขขาดรูปแบบที่ใช้บันทึกในการรับข่าวสาร/ขาดกา
กรบันทึกผลการปฏิบัติงานในแฟ้มปฏิบัติงาน ขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุ ปกรณ์ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ขาดความรู้ในการให้บริการยาประจ าศูนย์ฯ แก่เพ่ือนบ้านภายในชุมชน ไม่ได้
รับค าแนะน าในการเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขาดงบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนฯขาดการวางแผนแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนโดยการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  ขาดทักษะในการรับข่าวที่เร่งด่วนจากชาวบ้าน 
และไม่สามารถแจ้งข่าวที่เร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ ไม่สามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมต่างๆ ได้ขาดการมีส่วนร่วมในการชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางาน
สาธารณสุขภายในชุมชน ขาดข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและขาดการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ขาดการส ารวจและติดตามต่างๆ เช่นหญิงมีครรภ์ การตรวจวัดความดันฯ เบาหวาน  ปัญหาเด็กขาด
สารอาหาร ฯลฯ เพ่ือเฝ้าระวังและร่วมแก้ปัญหาขาดการป้องกันโรคติดต่อประจ าถิ่น เช่น โรค
ไข้เลือดออกโดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รายการที่พบปัญหาต่ าสุด ได้แก่ ขาดการ
ประสานงานและความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค
ต่างๆ ในชุมชน ตามล าดับซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเลิศ โพธิ์ชัย (2550)ได้ศึกษา
เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.ในงานสุขภาพภาคประชาชนอ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า อสม.ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทในงานสุขภาพภาคประชาชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งไม่สอดคล้องกันในภาพรวม  แต่เมื่อพิจารณาส่วนที่สอดคล้องกัน คือปัญหาและอุปสรรค
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ที่พบ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่ขาดความรู้ และทักษะในกิจกรรมการคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ขาดทักษะการเป็นวิทยากรการพัฒนาเครือข่ายสุภาพ และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอในการพัฒนางานสาธารณสุข อสม. มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้มากขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสิริพร สาลีศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและ
ปัญหาการปฏิบัติงานของ อสม อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พบว่า การปฏิบัติงานของ อสม อ าเภอ
เมืองเลย โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัญหาในการปฏิบัติงานที่ส าคัญคือ 
ปริมาณงานมาก สื่อ/อุปกรณ์/งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความสามัคคี ช่องทางในการสื่อสารไม่
สะดวก ขาดความรู้และขาดการนิเทศติดตามงานจากเจ้าหน้าที่สอดคล้องกับผลการศึกษาชอง เอกมน 
โลหะญาณจารี  (2548)ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของ อสม ได้แก่ การขอเบิกยาเวชภัณฑ์จากศูนย์บริการ
สาธารณสุขมีขั้นตอนยุ่งยากใช้เวลาหลายวัน ท าให้ศูนย์สุขภาพชุมชนมียา เวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอและ
ทันต่อความต้องการของชาวบ้าน การขาดการประสานร่วมมือทั้งจากชาวบ้าน ผู้น า ชุมชน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท าให้ อสม ขาดความมั่นใจในการปฎิบัติงาน และการมอบหมายงานให้ อสม 
มากเกินไปโดยจ ากัดระยะเวลา ท าให้งานไม่มีคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา วิระกุล 
และนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจสภาวะการด ารงบทบาทของ อสม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่วนมากได้มีผลการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกบทบาทหน้าที่ที่กระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดไว้ที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัญหา
ของการปฏิบัติงานคือการมีงบประมาณไม่เพียงพอ และ อสม ท างานไม่เต็มที่ ไม่มีเวลา ทั้งนี้เพ่ือให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรภาครัฐควรจะได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
ควรได้มีการปรับบทบาทหน้าที่ของ อสม ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน 
ตลอดจนการหาแหล่งทุน และการมีนโยบายสนับสนุนที่จริงจัง ต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
พริ้งพราว ไวยาวัจมัย (2546)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานของ อสม  :  กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ท าหน้าที่ อสม ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ท าหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังโรคประจ าชุมชนมากที่สุด รองลงมาในเรื่องการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา ปฏิบัติหน้าที่น้อยที่สุด 
ส าหรับปัญหาในการปฏิบัติงานของ อสม ในเขตเทศบาลต าบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ใน
ภาพรวม มีปัญหาในระดับค่อนข้างมาก โดยในเรื่องการให้ความร่วมมือของประชาชน มีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก ในเรื่องการติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีปัญหาอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ส าหรับในเรื่องสถานที่ปฏิบัติงานของ อสม. มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 

การศึกษานี้มีผลการศึกษาที่แตกต่างจากการศึกษาของ ผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานของอสม.แต่ละพ้ืนที่มีผลการศึกษาที่แตกต่างกันบ้างมีเหตุผลอันเนื่องมาจาก 

1) ความแตกต่างในบทบาทหน้าที่ของอสม.ที่อยุ่ในต่างอ าเภอ หรือในถิ่นทุรกันดารกับ
บทบาทหน้าที่อสม.ที่อยู่ในเขตเมือง  

2) ความรับผิดชอบที่อสม. ต้องรับผิดชอบงานในต าแหน่งหน้าที่ประจ าซึ่งเป็นบทบาท
หน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่อาจจะครอบคลุมเหมือนกันแต่การล าดับความส าคัญและ
เร่งด่วนนั้นแตกต่างกันดังนั้นอสม. จึงจัดความส าคัญของงานตามต าแหน่งหน้าที่ประจ าไว้เป็นล าดับ
ต้นๆส่วนงานที่ความเร่งด่วนน้อยกว่าจัดเป็นงานรองซึ่งมิได้อยู่ภายใต้ระบบควบคุมติดตามและ
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ประเมินผลดังนั้นการทุ่มเทเวลาและทรัพยากรต่างๆจึงมีน้อยส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่แค่
เพียงในระดับปานกลางดังที่ปรากฎในผลการศึกษานี้ 

3) การสนับสนุนจากคณะท างานอสม. ไม่เพียงพอและทั่วถึงเนื่องจากการกระจายตัวขอ
งอสม. ที่อยู่ในทุกส่วนทุกภาคของแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างกันและบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ธุรกันดาร
ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนไม่สามารถให้การสนับสนุนได้อย่างทั่วถึงอันเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดด้านก าลังคนงบประมาณการสื่อสารการคมนาคมและเวลา อสม. ของอ าเภอชาติตระการ จึง
ต่างจากอสม.ของเขตพ้ืนที่ อ่ืนที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้การสนับสนุนอยู่ในพ้ืนเดียวกันที่สามารถให้การ
สนับสนุนอสม.ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

3. แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.อ าเภอชาติตระการ  
จังหวัดพิษณุโลก  สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ได้แนวทางในการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาบทบาทหน้าที่ การพัฒนาแบบองค์รวม  
เพ่ือพัฒนาบทบาทหน้าที่ของ อสม.อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่าค่าเฉลี่ย

ที่อยู่สูงกว่าเกณฑ์ 3.50 ในบทบาทหน้าที่ ด้านที่ 5 ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข
สูงสุด อยู่ในระดับมาก 

แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมสนับสนุน การสร้างและประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของ อสม.อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่

พบว่าค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50ในบทบาทหน้าที่ จ านวน 7 ด้าน คือ การเป็นผู้รับข่าวสาร
สาธารณสุขและข่าวสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างานของเพื่อนอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และเพ่ือน
บ้านการเป็นแกนกลางในการประสานการด าเนินงานสาธารณสุขของหมู่บ้านการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร
สาธารณสุขแก่เพ่ือนบ้านในเขตรับผิดชอบการเป็นผู้ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้  ชักชวนเพ่ือนบ้าน
เข้าร่วมพัฒนางานสาธารณสุขในเรื่องต่างๆการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชนรายการสุดท้าย ได้แก่ การเป็นผู้น าในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกระบวนการ จปฐ.ตามล าดับอยู่ในระดับปานกลาง 

แนวทางท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก เนื่องจากพบว่า สรุปปัญหาการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50 ทุกข้อ และยังพบว่าใน
ล าดับต้นๆ นั้น พบว่า ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชนขาดสื่อ
ที่ทันสมัยประกอบการแจ้งข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดในท้องถิ่น ขาดงบประมาณในการใช้เพ่ือการแจ้ง
ข่าวสารต่างๆ ขาดการแสวงหางบประมาณส าหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน 
ขาดทักษะการเป็นผู้แนะน าถ่ายทอดความรู้ในด้านสาธารณสุขให้แก่เพ่ือนบ้านภายในชุมชน ขาด
ทักษะในการช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นขาดการดูแลสิทธิประโยชน์ด้าน
สาธารณสุขในชุมชน เช่น การจัดท าโครงการด้านสุขภาพในกองทุน เป็นต้นฯลฯ ทั้งนี้ ผลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของอสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกในประเด็นปัญหาปัญหาการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ตามข้อค้นพบที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50 ทุกข้อ จึงควรมีการส่งเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานเชิงรุก  หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดหางบประมาณหรือสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์การคัดกรองโรคเบื้องต้น  การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
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ความรู้ใหม่ๆ แก่ อสม. เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ประชาชนยอมรับผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของ อสม. และเผยแพร่ผลการท างาน ข่าวสารการท างานของ อสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน ต่อ
สังคม เกิดการยอมรับบทบาทการท างานของ อสม.ต่อชุมชน เมื่อมีการยอมรับควรจัดให้มีการ
ประกวด อสม.ดีเด่น ด้านต่างๆ มอบเข็ม เกียรติบัตร พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ให้ อสม. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและคาดว่าปัญหาจะลดน้อยลงตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม.
อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ 
อสม. อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกดังนี้ 

1) แนวทางที่ 1 การพัฒนาแบบองค์รวม น าไปใช้ในด้านที่ 5  ด้านการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาสาธารณสุข โดยการสร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน อาทิ เปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้สึกถึงการ
ท ากิจกรรมของตนเอง จะท าให้ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานได้ และไม่ต่อต้านการท ากิจกรรม
เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมโดยความร่วมมือของทุกคนในชุมชน และการหาแนวทางการส่งเสริ ม
สนับสนุน 

2) แนวทางท่ี 2 การสร้างและประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการ  น าไปใช้กับบทบาท 7 
ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขแก่เพ่ือนบ้านในเขตรับผิดชอบ ด้านที่ 2 ด้าน
การเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของเพ่ือน อสม. และ
เพ่ือนบ้าน ด้านที่   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของ อสม.อ าเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก ในด้านที่ 3 ด้านเป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมพัฒนางาน
สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ ด้านที่ 4 ด้านการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล ด้านที่ 6 ด้านการเป็น
ผู้น าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกระบวนการ จปฐ.  ด้านที่ 7 ด้านการดูแลสิทธิ
ประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน ด้านที่ 8 ด้านการเป็นแกนกลางในการประสารการ
ด าเนินงานสาธารณสุขของหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ 
อสม. จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในหมู่ อสม.ร่วมกับชุมชนต่างๆ เพ่ือก่อให้ เกิดความรัก ความ
สามัคคีในชุมชน เกิดเครือข่าย และการยอมรับ ดังนั้นในแต่ละชุมชนควรมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วม
ปฏิบัติงานกับ อสม.ด้วยและมีความรับผิดชอบต่องานด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง  เพ่ือจะได้ดูแล
ประชาชนในชุมชนของตนเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรหมั่นตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ โดยมี อสม.
ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นการบูรณาการท างานเป็นกลุ่ม (Tearm Works)อสม.จะต้องตั้งใจท างาน โดยท า
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ ให้ความรู้ ด้านข้อมูล การฝึกปฏิบัติงานงานในทุกระยะ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข 

3) แนวทางที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก น าไปใช้กับบทบาททั้ง 8 
ด้าน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก เนื่องจากพบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 3.50 ทุกข้อ เป็นปัญหาที่ต้องหาแนว
ทางการส่งเสริมให้ครอบคลุม  จึงควรหาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก เช่น การ
จัดท าโครงการด้านสุขภาพในกองทุน เป็นต้นฯลฯ ซึ่งจากข้อค้นพบในล าดับต้นๆ คือ อสม. ขาด
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งบประมาณในการจัดกิจกรรม ขาดสื่อที่ทันสมัยประกอบการแจ้งข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดในท้องถิ่น 
ขาดงบประมาณในการแจ้งข่าวสารต่างๆ และขาดการแสวงหางบประมาณส าหรรับใช้ในกิจกรรม
พัฒนางานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์  ควรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ อสม. เพ่ือให้ได้ประโยชน์  เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณ  มีผลให้ อสม.เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน และน างบประมาณมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชุมชนที่ตนดูแลมากที่สุด หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดหางบประมาณหรือสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การคัดกรองโรค
เบื้องต้น  การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ใหม่ๆ  แก่ อสม. เพ่ือน าไป
พัฒนาทักษะใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ และเมื่อมีการส่งเสริม สนับสนุน 
ในรูปของงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการสรุปผล ติดตามและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ 
อสม. ต่อที่ประชุมจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม.จ านวน 3 แนวทาง 
น าเสนอต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอสม.และน าไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งการติดตาม
ประเมินผลแนวทาง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ต่อไปในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ภายหลังการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการวิจัยเจาะลึกในบทบาทแต่ละด้านของ อสม. 
โดยการติดตามประเมินผลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้ และส่งผลให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ของ อสม.เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
 2. อสม.ในแต่ละเขตพ้ืนที่ ควรท าการวิจัยในหลายๆ มุมมองของแต่ละอ า เภอ แต่ละจังหวัด 
เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา  ในส่วนที่ควรพัฒนา และส่งเสริม สนับสนุน
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในส่วนที่พัฒนาแล้ว เพ่ือผลต่อเนื่องและยั่งยืน และยังท าให้เกิดการสร้างสรรค์
ในสิ่งที่ดีเพ่ือเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นๆ  
 3. ควรมีการน าผลการวิจัยที่ค้นพบ ไปพัฒนาต่อยอดและน าผลของการศึกษามาจัดท าเป็น
คู่มือเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นๆ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเป็นแนวทางต่อไป 
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