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งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ฉบับนี้ มีแนวคิดการวิจัยเพื่อการพัฒนางานของศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ
ของประเทศ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ซึ ่งเป็นแกนนำหลักสำคัญในการดำเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรค โดยงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีขอบเขตของการศึกษา
เป็นประชากรอสม. ในจังหวัดสุโขทัย โดยประโยชน์ที่ได้รับงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการการ
พัฒนาศักยภาพ และปัจจัยเอื ้อ และเสริมด้านต่างๆ ที ่มีผลต่อการดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตามผลงานวิจัยที่พบปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัด
สุโขทัย คือ การรับรู้บทบาท อายุ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และ
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่นำไปพัฒนาเป็นแนวทางในการดำเนินการ
พัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 2 ที่เป็นรูปแบบที่มีความชัดเจน 
และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 มากยิ่งข้ึน  

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช ้ให้สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื ้นที ่ของเขตสุขภาพที ่ 2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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การวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที ่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย“ งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจัดทำขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อไป   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก ผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ดังนี้  
ขอขอบคุณ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสุโขทัย ให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูล ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ทรงคุณค่า 

ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนทั้ง 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ที่อำนวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของผู้วิจัยได้สำเร็จลุล่วง 

ขอขอบคุณ งานวิจัยของพงศธร เหลือหลาย (2564) พัฒนาขึ้นจากตำรา เอกสาร บทความ
วิชาการ โดยศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีม่าใช้ในการทำวิจัย เพ่ือเก็บข้อมูล ได้อย่าง ครบถ้วน สมบูรณ์   

และสุดท้ายขอขอบพระคุณ นายนฤดล อ่วมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 
2 ที่เปิดโอกาส ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนผู้วิจัยให้ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้
สำเร็จลุล่วง สมบูรณ์ รวมไปถึงผู ้เกี ่ยวข้องทุกท่านที ่ให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัย  และเป็น
แรงผลักดันให้ผู ้วิจัยทำงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยคุณค่า และคุณประโยชน์อันพึงมีจาก
รายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ และอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงาน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

ผลงานวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย  
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
จำนวน 416 คน โดยใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ 
แบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส่วนที่ 3 การรับรู้บทบาท อสม. 
ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และส่วนที่ 6 การ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัย พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่  
การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อายุ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน  และระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยสามารถสร้างสมการ 
ในการพยากรณ์ การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน = 7.276 + 0.659 (การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) + 0.266 (อายุ) + 
0.294 (การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม) + 0.192(รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) + 0.186 (ระยะเวลาการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) โดยสามารถร่วมทำนายการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ร้อยละ 40.1 
 
คำสำคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
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Abstract 
 

This study is cross-sectional descriptive research. This research was to examine 
factors affecting to the performance of village health volunteers  in prevention and 
control of non-communicable disease in Sukhothai Province. The samples were 416 
selected by multi-stage random sampling. A questionnaire with 6 parts was used as the 
method of collecting the data: Part 1: General information; Part 2: Knowledge Part 3: 
perception of the Village health volunteers' role  part 4: performance motivation; part 
5 : receive social support and part 6: non-communicable disease preventive and control 
activities. which's reliability and content validity have been verified. The Statistical 
analysis was percentage, mean, standard deviation, median, minimum, maximum and 
stepwise multiple regression analysis.  

 The results showed the factors affecting to the performance of village 
health volunteers  in prevention and control of non-communicable disease were 
perception of the Village health volunteers' role , Age,  Receive social support, , Monthly 
average income, Period time of village health volunteer. The following equations can 
estimate how well performance of village health volunteers  in prevention and control 
of non-communicable disease = 7.276 + 0.659 (perception of the Village health 
volunteers' role) + 0.266 (age) + 0.294 (motivation gain). (Social support) + (0.192) 
(monthly average income) + (0.186 (period time of village health volunteer).They were 
able to predict at 40.1%. 

 
Keyword: village health volunteer, prevention and control of non-communicable disease 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) หรือโรควิถีชีวิต ที่เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศ 
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นภัยเงียบ  
ที่ส่งผลต่อสุขภาพท าให้เกิดการเจ็บป่วย ความพิการ การสูญเสียสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และตายก่อนวัย
อันควรจ านวนมาก เป็นภาระการดูแล รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายทั้งของครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ  องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลก จาก 194 
ประเทศ ในปี 2552 มีจ านวนถึง 970 ล้านคน โดย 330 ล้านคนอยู่ในประเทศพัฒนา และ 640 ล้านคน
อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา คาดว่าในปี 2568 จะมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน 
(ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2553) ส าหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการลดอัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง แต่จาก
รายงานของส านักระบาดวิทยา ในระหว่างปี 2550 - 2554 พบว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังที่มีอัตราความชุกสูงสุด กล่าวคือ มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสะสม (ผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยราย
เก่า) สูงถึง 1,997,700 ราย คิดเป็นอัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 3,112.60 ต่อแสน
ประชากร (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556) นอกจากน้ียังพบว่าอัตรา
ตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงก็มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 48.92 ต่อแสนประชากร  
ในปี 2550 เป็น 78.92 ต่อแสนประชากร ในปี 2554 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2555)  จากรายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบว่า 
สถานการณ์โรคเบาหวาน จังหวัดสุโขทัยปี 2560-2564 อัตราความชุกโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป มีอัตราชุก 9.5 10.2 10.2 10.40 และ 10.60 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลยอ้นหลงั 5 ปี 
อัตราความชุกโรคเบาหวาน จังหวัดสุโขทัย พบว่ามีอัตราความชุกมากกว่าระดับเขตและประเทศ 
(NHES5=9.5) ซึ่งมีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคเบาหวานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์โรคความดันโลหิต
สูงจังหวัดสุโขทัย พบว่า อัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
ปี 2560-2564 มีอัตรา 26.4 27.8 27.7 27.61 และ 27.73 ซึ่งอัตราความชุกมากกว่าระดับเขตและ
ระดับประเทศ (NHES5=25.4) ซึ่งมีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และ
จากข้อมูลอัตราตาย ปี 2562-2564 พบว่า โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)  มีอัตราตายเป็นอันดับ 1 
รองลงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ตามล าดับ และจาก
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่พบว่า ปัญหาในจังหวัดสุโขทัยพบมากที่สุดคือโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ซึ่งรวมไปถึง
เป็นปัญหาระดับอ าเภอ จ านวน 9 อ าเภอในจังหวัดสุโขทัย
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 องค์การอนามัยโลกได้เน้นว่าการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ต้องมุ่งเน้นที่การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อ 
อีกทั้งแนวทางในการด าเนินงานต้องครอบคลุมทั้งประชากรทั่วไป และบุคคลกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทยได้มี
การด าเนินงานป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก  
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชวีติ
ไทย การถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันค วบคุมโรคภัยสุขภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ มีการด าเนินยุทธศาสตร์ที่ เปลี่ยนจากงานรักษาพยาบาลแบบตั้ ง รับ  
มาเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้มีการสร้างสุขภาพเชิงรุก ของบุคคลครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะมีผลท าให้
ระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการลดปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถ าน
บริการ (นิตยา พันธุเวทย์, 2552) ในปี พ.ศ. 2554 มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิต
ไทย และได้มีการก าหนดบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพอนามัยเชิงรุกผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน การเสริมสร้างสุขภาพและแก้ปัญหา
สุขภาพชุมชน โดยแผนสุขภาพต าบล ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ในชุมชน เพื่อลดโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตและสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีบทบาทในการควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง เพิ่มมากขึ้น ในการดูแลสุขภาพอนามัยเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน สร้างเสริม
สุขภาพ และแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน โดยจัดท าแผนงานโครงการ การบริหารจัดการงบประมาณ และการ
บริหารสุขภาพผสมผสาน การป้องกันรักษา ส่งเสริม และ ฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ   
ในชุมชน เพื่อลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2554)  

 การปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเป็นบทบาทที่ส าคัญของอ าสาสมัค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการกระท าหรือด าเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง สามารถวิเคราะห์วางแผน แก้ไขปัญหาเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและปั จ จัย
เสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือของชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเฝ้า
ระวังกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง คัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เพื่อน าเข้าระบบทาง
สาธารณสุข ให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง การส่งต่อข้อมูล จัดการให้ผู้ป่วย
พบแพทย์ตามนัดและการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจ านวนกลุ่มเสี่ยง เพิ่มการ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงการเพิ่มอัตราการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือ รัง ได้ 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2560) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัยมีทั้งสิ้น 
12,835 ราย โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 1 ท่าน รับผิดชอบ 16 หลังคาเรือน 
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ป ฏิ บั ติ ห น้าที่ ต ามบ ท บ าท ด้ านส าธ ารณสุ ข ใ นก ารค ว บ คุ ม  ป้ อ ง กั นโ รค ในระดั บ ชุ มช น  
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเ ร้ือ รัง 
จ านวน 4 คร้ังต่อเดือนหรือมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน (ยุทธนา แยบคาย และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ , 2563) 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งน้ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมไปถึงด้านการป้องกั นและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้าน
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้ ดังน้ันผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนใหด้ีขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติ ง าน  
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย  
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด้านการศึกษา การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้ รูปแบบวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 

(Cross-sectional descriptive research) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งหมด 9  อ าเภอ ได้แก่ 
สุโขทัย กงไกรลาศ คีรีมาศ ศรีส าโรง ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก บ้านด่านลานหอย  

ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ที่มีรายชือ่
อยู่ ในระบบสารสนเทศงานสุขภาพ ภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564   
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและปฏบิัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษา เมษายน พ.ศ.2565 - พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ค าถามการวิจัย 
1. การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าห มู่บ้ าน 

จังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างไร 
2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
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สมมติฐานการวิจัย 
ความรู้ การรับ รู้บทบาท แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัย  

ด้านลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมายถึง บุคคลอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความรู้
ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ที่ ได้ รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนโดยชาวบ้านไม่น้อยกว่า  
10 หลังคาเรือน ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือได้รับการขึ้นทะเบีย นเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ก่อนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ใช้บังคับ ในวันที่  20 มีนาคม 2554 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
 โรคไม่ติดต่อ  หมายถึง โรคที่ไม่แพร่จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง มีระยะเวลาป่วยยาวนาน  
และการเปลี่ยนแปลงของโรคเป็นไปอยา่งช้า ๆ  
 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมายถึง ความรู้สึกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ที่ประเมินว่าบทบาทเหล่าน้ันควรเป็นบทบาทของตนห รือไม่ 
และมากน้อยเพียงใด เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ 1) ความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  2) ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 3) ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน 4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 5) ความรู้เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความคิด ความรู้สึก หรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติง าน  
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านสถานภาพในการท าง าน  
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 
 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้านอารมณ์ความรู้สึก การประเมินคุณค่าทรัพยากร 
และข้อมูลข่าวสาร จากบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าห มู่บ้า น  
หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน ได้แก่                  
1) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 2) ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  
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3) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน 4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 5) ความรู้
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ระดับนโยบาย (Policy) หน่วยงานสามารถน าผลที่ได้ไปก าหนดนโยบายในการปฏิบัติง าน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวัดสุโขทัย 
 2) ระดับปฏิบัติการ (Practitioner) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากร
ด้านสุขภาพสามารถน าผลที่ได้ไปจัดท า โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 3) ระดับวิชาการ (Education) นักวิชาการ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นหลักฐาน  
เชิงประจักษ์ในการต่อยอดการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานป้อ งกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม 
โรคไม่ติดต่อ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปไว้ในหัวขอ้ดังตอ่ไปน้ี 

1. โรคไม่ติดต่อ 
 2. การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้บทบาท  
5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
6. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. โรคไม่ติดต่อ  
 1.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ  
  1.1.1 โรคไม่ติดต่อ  
   โรคไม่ติดต่อ  หรือโรคเร้ือรัง (Non-communicable diseases : NCDs) หมายถึง 
กลุ่มโรคที่ไม่สามารถแพร่กระจายโรคจากคนไปสู่คนได้ เป็นโรคที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองยาวนาน และมีการ
ด าเนินของโรคเป็นไปอย่างช้า ๆ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ ที่มักมีการด าเนินของโรคอย่าง
รวดเร็ว กลุ่มโรค NCDs ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 2.กลุ่มโรคเบาหวาน 3.กลุ่มโรคมะเร็ง และ 4.กลุ่มโรคระบบทางเดิน
หายใจเร้ือรัง รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และโรคหอบหืด (Department of Health, 2015) และจาก
รายงานประจ าปี 2564 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า กลุ่มโรค 
NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหน่ึงของโลก ทั้งในมิติของจ านวนการเสียชีวิต และภาวะโรคโดยรวม 
ส าหรับประเทศไทยก็ยังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหน่ึง พบจ านวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกป ีดังจะ
เห็นได้จากสถานการณ์เสียชีวิตด้วยโรค NCDs ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า โรคหลอดเลือดสมอง  
มีการเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคปอด
อุดกั้นเร้ือรัง ตามล าดับ (รายงานประจ าปี 2564 กองโรคไม่ติดต่อ, 2564) 
  กลุ่มโรค NCDs เป็นภัย เงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพท าให้เกิดการเจ็บป่วย ความพิการ           
การสูญเสียสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และการตายก่อนวัยอันควรจ านวนมาก เป็นภาระการดูแล 
รักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 
2553)
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  1.1.2 สาเหตุของโรคไม่ติดต่อ (กรมควบคุมโรค, 2561) 
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือโรคเร้ือรัง (Non-communicable diseases : NCDs) มีสาเหตุเกิด
จากปัจจัยเสี่ยงเพียงหน่ึงปัจจัย หรือปัจจัยร่วมหลายปัจจัย องค์การอนามัยโรคได้ให้ความส าคัญ ในการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมร่วมที่ส าคัญ 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่  
1) การบริโภคยาสูบ 2) การดื่มเคร่ือง ดื่มแอลก อ ฮอล์ 3) การบริโภคอาหารที่ไ ม่เห มา ะ ส ม 
4) การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และปัจจัยด้านสรีรวิทยา 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ภาวะไขมันในเลือดสูง 2) 
ภาวะความดันโลหิตสูง 3) ระดับน้ าตาลในเลือดสูง 4) ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน นอกจากน้ีความเครียด
เร้ือรัง เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญอีกหน่ึงปัจจัย องค์การอนามัยโลกท านายว่าในปี พ.ศ. 2574 ประชากรโลกจะ
เสี ย ชี วิ ต จาก โ รคห ล อ ด เลื อ ดส มอ งแ ล ะ โ รคหั ว ใ จจ านว น 23 ล้ านคน แ ล ะ ในปี  2560 
ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในสถ าน
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วย โรคเบาหวาน 2,653,679 คน โรคความดันโลหิตสูง 
5,581,116 คน โ รคหั ว ใ จ  ข าด เลื อ ด  188,604 คนแ ล ะโ รคห ล อ ด เลื อ ดส มอ ง  220,272 คน  
จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ; โรคความดันโลหิตสูง ; โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง 
จ านวน 69,054 ; 129,801 ;22,728 และ33,354 คน ตามล าดับ  และพบว่าจากรายงานของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่าแนวโน้มของผู้เสียชีวิตจากโรคเหล่าน้ี ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2555-2559 จากการส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย คร้ังที่ 5 
พ.ศ. 2557 พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่าความชุกของการสูบบุห ร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่ม  
ที่มีแอลกอฮอล์  เป็นประจ า การกินผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน)  
นอกเขตเทศบาลสูงกว่าในเขตเทศบาล ส่วนความชุกของกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ภาวะไขมัน
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะอ้วน/น้ าหนักเกิน  (BMI≥25kg/m2) และอ้วนลงพุง  
(เส้นรอบเอว ≥90 ซม.ในชาย และ≥80 ซม.ในหญิง) ในเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขตเทศบาล ส่วนความชกุ
ของภาวะความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลใกล้เคียงกับนอกเขตเทศบาล ปัจจัยเสี่ยง ดังกล่าวสามารถ
ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ดังน้ันการลดความรุนแรงของกลุ่มโรคน้ี จึงมุ่งเน้นที่
การป้องกันควบคุมสหปัจจัยเสี่ยง ก็จะสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคได้ร้อยละ 80 การด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังให้ได้ผล โดยการแก้ไขปัญหาสหปัจจัยเสี่ยงไปพร้อม ๆ  กัน โดยเน้นหนัก
ในการป้องกันระดับปฐมภูมิ การป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ และส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วง
ชีวิตในระดับครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิผลสูงสุด การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
โดยยึดชุมชนเป็นฐาน เป็นมาตรการหน่ึงในการด าเนินงานเชิงรุกสู่การลดปัจจัยเสี่ยงร่วมครอบคลุม
ประชากรทั่วไปในชุมชน  
  จากรายงานประจ าปี 2564 กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประชากรไทย 
ร้อยละ 48.8 หรือเกือบคร่ึงหน่ึง ไม่ทราบว่าตนเองว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ 1 ใน 3 ไมท่ราบว่า
ตนเอง เป็นโรคเบาหวาน จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าประชาชนยังไม่ทราบตัวเลขและความเสี่ยงของ
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ตนเอง (know your number & know your risk) โดยตัวเลขสุขภาพเบื้องต้น คือ ค่าน้ าหนัก ส่วนสูง 
ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความดันโลหิตน้ าตาลในเลือด ไขมันในเลือด การสูบบุหร่ี และการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าตัวเลขสุขภาพดังกล่าว น้ัน เป็นเคร่ืองมือในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะเร่ิมแ รก
สามารถ ค้นพบความเจ็บป่วย ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ (รายงานประจ าปี 2564 กองโรคไม่ติดต่อ, 
2564) 
   1.1.3 กรอบการด าเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากต่างประเทศ (ส านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2564) 
 กรอบการด าเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจากต่างประเทศองค์การอนามัยโลกและ
องค์กรต่าง ๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนการด าเนินงานระดับชาติด้วยการให้ข้อแนะน า
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายขาขึ้นกับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนในการจัดการและ
ควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอย่างครอบคลุม โดยในปีพ.ศ. 2556 WHO ได้ประกาศแผนปฏิบัติการ
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังระดับโลกในปี พ.ศ. 2556 - 2563 ซึ่งวางเป้าหมาย 
โดยสมัครใจในระดับชาติ 9 เป้าหมาย เพื่อบรรลุในปี พ.ศ.2568 อันประกอบด้วยเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ เป้าหมายเชิงพฤติกรรมและเป้าหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังระดับโลก ในปี พ.ศ. 2556 - 2563 
ได้วางหลักการส าคัญ 9 ประการในการจัดการและควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ดังน้ี 1) การสร้าง
เสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย  (Life-course approach) 2) เสริมพลังให้ผู้คนและชุมชน 3) ยุทธศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นจากข้อมูลวิชาการ 4) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 5) การจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้ อน  
ที่ เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต  6) แนวคิดสิทธิมนุษยชน 7) แนวคิดเร่ืองความเท่าเทีย ม  
8) การด าเนินงานในระดับชาติกับความ ร่วมมือในระดับนานาชาติและความเป็นอันหน่ึงอันเดียว กัน 
(Solidarity) และ 9) การด าเนินงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน  
   1.1.4 สถานการณ์ตัว ช้ีวัดด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย (ระดับจังหวัด) 
(ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2564) 
  สถานการณ์การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังรายจังหวัด โดยวิเคราะห์จากอัตราการตาย
จากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง พบว่า จังหวัดแพร่มีอัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังสูงที่สุด ( 773 คนต่อ
ประชากรแสนคน) รองลงมาคือ จังหวัดชัยนาท (739 คนต่อประชากรแสนคน) อุตรดิตถ์ (727 คนต่อ
ประชากรแสนคน) ทั้งน้ี จังหวัดที่มีอัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ต่ าที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต (417 คน
ต่อประชากรแสนคน) อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์โอกาสในการตายก่อนวัยอันควร พบว่า จังหวัดยโสธรมี
โอกาสในการตายก่อนวัยอนัควรสูงที่สดุ (ร้อยละ 28.1) รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ27.9) จังหวดั
นราธิวาส (ร้อยละ 27.7) ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครและนนทบุรีมีโอกาสในการตายก่อนวัยอันควรน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 18.5 และ 18.6 ตามล าดับ)  
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 1.1.5 ช่องว่างนโยบายและมาตรการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย 
(ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2564) 
 1. การบูรณาการประเด็นด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเข้าเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานด้าน 
ปกครอง เป็นต้น 
 2. กลไกด าเนินการในปัจจุบันของแผนปฏิบัติการของรัฐเป็นประเด็นในด้านบริการสุขภาพ
มากกว่าด้านปัจจัยเสี่ยงและการสร้างความตื่นตัวของประชาชน 
 3. กลไกด าเนินการระหว่างการบริการสุขภาพและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงแยกส่ว นกัน 
(ขาดเป้าหมายร่วม) ส่งผลให้ต่างคนต่างท างานไม่เกิดการท างานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม (Collective 
impact) 
 4. มีบทเรียนการด าเนินงานมากมาย (การพัฒนาโมเดลต่าง ๆ ของ สสส.) เช่น โครงการ
ใกล้บ้านสมานใจ (ลด ละ เลิกสุรา) โปรแกรมการเลิกหรือหยุดบุหร่ี 5A/5R แต่ขาดการด าเนินงานให้เกิด
การขยายผลให้เกิดความครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ  
 5. การจัดสรรงบประมาณสนับส นุนส่ว นให ญ่ส่งไปที่ห น่วยบ ริการส าธ าร ณสุ ข  
ซึ่งด าเนินงานด้านบริการสุขภาพที่ เน้นการคัดกรอง บ าบัดรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
แบบเดิม ๆ  ซึ่งต้องการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วม 
จากภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่ 
 6. ขาดการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายและการด าเนินงานรายกระทรวงต่อการ
ตายก่อนวัยอันควรจากโรคโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 7. ขาดโครงสร้างกลไกหลักที่ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคคลและชุมชนอย่างต่อเน่ืองใน
การสร้างเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

 8. ขาดการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ เหมาะสมกับพื้นที่  
และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่ 

 9. องค์ความรู้ที่มีอยู่ยังเป็นความรู้ในเชิงการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งยังขาดองค์
ความรู้ในเชิงวัฒนธรรม สังคมของประชาชน รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ทั้งในส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่ 

 10. องค์ความรู้ด้านผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต่อประเด็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานอื่น อาทิ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรม  
หรือผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 

 11. มีองค์ความรู้และบทเรียนการด าเนินงานเชิงพื้นที่แต่ขาดการน าไปใช้ผลักดันเข้ าสู่
โครงสร้างกลไกหลักและขยายผลให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ เช่น ชุมชนสุขภาวะต้นแบบ กลไกการพัฒนา 

 12. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ยังมีข้อจ ากัดด้านความครบถ้วน ความถูกต้อง และความทันเวลา 
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 13. ขาดการติดตามผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยเฉพาะด้านโรค NCDs ในระดับพื้นที่ 
และท้องถิ่น 
 14. ขาดการบรรจุแผน/มาตรการเพื่อป้องกันหรือลดการตายจากมลพิษทางอากาศเข้ าสู่
เป้าหมายการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญต่อการตายก่อนวัยอันคว รจาก  
โรคทางเดินหายใจเร้ือรังและเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ควรได้รับการควบคุมเพื่อลดการตายก่ อน  
วัยอันควรจากโรคโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  
 1.1.6 ภาระอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง (ส านักงานพัฒนานโยบ าย
สุขภาพระหว่างประเทศ, 2564) 
 โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และ
โรคปอดเร้ือรังเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตประมาณ 354,000 คน
ต่อปี (หรือร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด) เกือบคร่ึงหน่ึงของการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเปน็
ก ารเสี ย ชี วิ ต ก่อ นวั ยอั นคว ร ซึ่ ง เ ป็ นวั ย ที่ เ ป็นหั วเ ร่ีย วหัว แรง ส าคัญมั ก เป็น เป็นผู้ หา เลี้ยง  
ครอบครัวและคนวัยท างาน ในปี พ.ศ. 2556 ประมาณการว่าสังคมไทยมีความสูญเสียทางเศรษฐกิ จอัน
เกิดจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอยู่ที่ประมาณ 280 พันล้านบาท โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 4 โรคส าคัญข้างต้ นมี
สาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมร่วม 4 อย่าง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ ได้แก่ การบริโภค 
ยาสูบ การไม่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ก ารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณอันตราย และการ 
บริโภคอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ (การบริโภคเกลือ น้ าตาล และไขมันอิ่มตัว มากเกินไป) ปัจจัยเสี่ยงเชิง  
พฤติกรรมเหล่าน้ีพบมากในกลุ่มคนไทย ผู้ใหญ่เพศชายร้อยละ 40 น้ันสูบบุหร่ี จากการส ารวจเมื่อเร็ว ๆ น้ี 
พบว่า 1 ใน 6 ของนักเรียน (อายุ 13-15 ปี) บริโภคยาสูบ อีกทั้งความชุกในการบริโภคยาสูบน้ันก็ไม่ลดลง
เลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณอันตรายเฉลี่ยต่อหัวต่อปอียู่
ที่ร้อยละ 6.9 ซึ่งถือว่าสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากน้ี พบว่า 1 ใน 5 ของผู้ใหญ่ และ
1 ใ น 3 ข อ ง เด็ ก  ( 6-14 ปี )  แ ล ะ เย าว ช น ( 15-24 ปี )  มี กิ จก รรมท างก าย ไม่ ถึ ง ระดั บ ที่  
ร่างกายต้องการต่อวัน และส่วนใหญ่ก็บริโภคอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ ดังที่ เห็นได้จากในช่วงหลายปีที่  
ผ่านมา การบริโภคน้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็น 26 ช้อนชา (104 กรัม) ต่อคนต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลกที่ให้บริโภคน้ าตาลสูงสุดไม่เกิน 12 ช้อนชาต่อวัน ในท านองเดียวกัน การบริโภค 
เกลือต่อคนต่อวัน (9 กรัม) ก็สูงเกือบสองเท่าของปริมาณสูงสุดตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
เช่น ปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมน้ันเพิ่มความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 
ภาวะน้ าหนักเกิน/โรคอ้วน ระดับโคเลสเตอรอลและน้ าตาลในเลือดสูง ทั้งน้ี พบปัจจัยเสี่ยง  เหล่าน้ีมากขึ้น
ในคนไทย เช่น ภาวะน้ าหนักเกินในผู้ใหญ่เพิ่มจากร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2548 เป็น ร้อยละ 38 ในปี  
พ.ศ. 2557 นอกจากน้ี 1 ใน 4 ของคนไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและมีแนวโน้มที่ จะมี
จานวนเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ผู้มีปริมาณน้ าตาลในเลือดสูงเพิ่มจากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 
8.9 ในปี พ.ศ. 2557 ดังน้ัน การเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเร้ือ รังกลายเป็นภาระอันใหญ่
หลวงให้กับบริการสาธารณสุข และส่งผลใหส้ิ้นเปลอืงงบประมาณหลักประกันสุขภาพถว้นหน้า 
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2. การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (กรมควบคุมโรค, 2561) 
 การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยยึดชุมชนเป็นฐาน เป็นมาตรการหน่ึงใน
การด าเนินงานเชิงรุกสู่การลดปัจจัยเสี่ยงร่วมครอบคลุม ประชากรทั่วไปในชุมชน ได้แก่ ปัจจัยทาง  
ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม และพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน เพิ่มความสามารถบุคคลในการตัดสิ นใจ
และ เลือกปฏิบัติลดเสี่ยง สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการ ลดโอกาสเสี่ยงและไม่เอื้อ
ต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง ตลอดจน ให้มีเข้าถึงการบริการส่งเสริมเทคนิควิธีการปฏิบัติ  
มีการด าเนินการประสานงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมท าในชุมชนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ ชุมชน และสถานการณ์ปัจจัย
สาเหตุ การวางแผน การเลือกกลยุทธ์ และกิจกรรมการด าเนินงาน การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
เพื่อปรับปรุง การท างานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามสถานการณ์ อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต ปัญหา  
และบริบทของชุมชน และเกิดความยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยพลังของ ประชาชนเป็นรากฐาน และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เน้นชุมชน เป็นศูนย์กลาง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งผลให้ลดเสี่ยง ลด โรค  
และ ภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในระยะยาวได้ 

 2.1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (กรมควบคุมโรค, 2561) 
   แนว คิดก าร ด าเ นินงานป้ องกั นคว บคุม โ ร ค ไ ม่ ติดต่อโดยยึดชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Intervention for NCDs Controlling : CBI NCDs) องค์การอนามัยโลกได้เสนอ
ให้มีการด าเนินงานโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์หลักที่ส าคัญอย่างหน่ึง ในการป้องกันควบคุมโรค  
ไม่ติดต่อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 และได้เสนอให้ใช้กลยุทธ์แบบจ าลองการควบคุมและป้องกัน โรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังแบบบูรณาการ ( Integrated NCD Prevention and control Model) ในราวต้นปี พ.ศ. 2523 
และได้เสนอแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในเวลาต่อมา 
 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การควบคุมปัจจัยและวิถีชีวิตที่
ส่งผลต่อสุขภาพเป็นกลยุทธ์หน่ึงใน การป้องกัน รักษาและฟื้นฟูโรค ซึ่งต้องท าครอบคลุมสุขภาพ ทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านวิญญาณ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม  
ต่อสภาพร่างกายของแต่ละคน อาทิ การออกก าลังกาย โภชนาการ และ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การไม่
สูบบุหร่ี การไม่ดื่มสุรา/เคร่ืองดื่มที่มี แอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ์การสร้าง เส ริม
สุขภาพ (Health Promotion Strategies) ซึ่งเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนและความเข้มแข็งของชมุชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งกลุ่มคนปกติ กลุ่มเสีย่ง 
กลุ่มคนที่เจ็บป่วย และกลุ่มพิการ โดยมุ่งพัฒนาปัจจัยก าหนดสุขภาพทุกด้านให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ปี พ.ศ.2529 ให้ค านิยามการสร้างเสริมสุขภาพ 
คือ กระบวนการที่ช่วยให้ผู้คนสามารถควบคุมและเพิ่มพูนสุขภาพใหก้ับตนได้ โดยใช้ 5 กลยุทธ์ ได้แก่  
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1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
2. การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
3. เสริมสร้างการด าเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง 
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  

 5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ 
 การด าเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชนตามกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงและปัจจัยก าหนดในชุมชน การจัดบริการที่จะเข้าถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยง การขับเคลื่อนนโยบายของ
ชุมชน การคัดกรอง การขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ในชุมชน มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยน
ได้เป็นกุญแจส าคัญ ในการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และความเสี่ยงน้ันฝังรากอยู่ในชุมชน ในมิติของ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพของชุมชนเอง ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเ ร็จ   
จึงจ าเป็นต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากมิติของการมองชุมชนเป็นเป้าห มาย  
มีการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค การบ าบัดและการฟื้นฟูโรค ท างานร่วมกัน เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพทางบวกในการลดเสี่ยง ลดโรคโดยแปลงจากสิ่งที่ยากเป็นสิง่
ที่ง่าย เป็นภาษาของชุมชนเอง สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ 
 ชุมชนและภาคีองค์กรต่าง ๆ กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนที่กลายเป็นนโยบาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. ประกอบด้วยการบริโภคอาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์ การสูบบุหร่ี และการบริโภคสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งได้ รับอิทธิพล จาก
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ฝังรากอยู่ในชุมชน ในมิติของ
สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน จากผลกระทบของการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ และสังคมบริโภคนิยม มีส่วนเร่งให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัย
เสี่ยงสุขภาพโดยง่าย มีพฤติกรรมตัดสินใจเลือกบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น ดังน้ัน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนไม่สามารถด าเนินการได้โดยกระทรวงสาธารณสุขเพียงล าพัง หากแต่ชุมชน
และภาคีองค์กรต่าง ๆ  ล้วนมีอิทธิพลและมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจดูแลสุขภาพของบคุคล ความร่วมมอื
ของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขล้วนมีความส าคัญในการลด
ปัจจัยเอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงการปรับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีพฤติกรรม  
หรือกิจกรรมสุขภาพ มีทางเลือกด้าน สุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย การออก
กฎหมาย หรือนโยบายของทุกองค์กร ต้องค านึงถึงผลที่จะกระทบต่อสขุภาพของประชาชน 
 ด าเนินงานในการแก้ปัญหาสาธารณสุขร่วมกับชุมชนจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. การเตรียมการ (Preparation) บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันควบคุมโรค การเตรียมการที่ที่ส าคัญ
เบื้องต้น 
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 1.1 การปรับทัศนคติ วิธีคิดและแบบแผนการปฏิบัติการให้บริการจากการรักษาสู่การ
ป้องกันควบคุมโรค และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดลอ้ม  
 1.2 ต้องเรียนรู้เข้าใจและยอมรับว่ามีความคิด ความเชื่อ ค่านิ ยมของแต่ละสังคม/
ชุมชน ซึ่งมีผลต่อการก าห นดแบบแ ผนพฤติก รรมก ารด ารงชีวิ ตของป ระช าก รในชุ มช น น้ัน  
และมีผลตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายเหตุผลใน  
เชิงวิทยาศาสตร์ได้การแก้ปัญหาตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่ก าหนดและคิดว่าเหมาะสมที่สุดแบบบนลงล่าง 
(Top down approach) อาจไม่สอดคล้องกับความจริงของสังคม จึงควรเรียนรู้เพื่อเข้าใจกระแสสังคม
และแปลงให้เกิดเป็นพลังสังคมอันจะน าไปสู่เป้าหมายที่เราวาดฝันไว้ร่วมกัน ดังน้ัน การศึกษาภูมิปัญญา
ประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทุนทางสังคม) จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการพัฒนาเพื่อยก ระดับ
ศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.3 เข้าใจและรับรู้ปัญหาชุมชน ปัญหาชุมชนในมุมมองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ
ชุมชนอาจจะไม่เป็นประเด็นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ต้องให้ความส าคัญประเด็นด้านความส านึกด้านสุขภาพ 
(Health consciousness) ในการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ความคิดความเชื่อของชุมชน 
การรับ รู้ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ปฏิกิ ริยาของชุมชนที่สนองตอบ  
ต่อการเกิดสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่จะมีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วย  
ของสมาชิกในชุมชน 
 1.4 การพัฒนาความเป็นผู้น าและการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขใ น
ระดับชุมชน โดยปรับกระแสแนวคิดให้ตรงกัน น าไปสู่การก าหนดเป้าประสงค์ร่วมกัน และเกิดการระดม
พลังชุมชน ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเน่ืองเกิด
เครือข่ายชุมชนสาธารณสุข ซึ่งระบบบริการสนับสนุนสาธารณสุขจะต้องสอดประสานกับกระบว นก าร
แก้ไขปัญหาชุมชน มุ่งสู่ทิศทางที่จะเอื้อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ โดยอาศัยพลังชุมชนอันเกิดจากกระบวน
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรชุมชน ประชาชน และสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.5 การศึกษาชุมชน ในการรวบรวมข้อมูลของชุมชนภาพรวมแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบ
ค้นหาข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อให้รู้และเข้าใจชุมชนทั้งในตัวของเน้ือหาและบริบทน าไปสู่การพัฒนาต่อไป  
เคร่ืองมือศึกษาชุมชน เช่น เคร่ืองมือ 7 ชิ้น ประกอบด้วยแผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กร 
ชุมชน/เครือข่ายองค์กรในชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต
บุคคลที่น่าสนใจ เคร่ืองมือ การเปลี่ยนแปลง ประเมินความต้องการของชุมชน และอื่น ๆ  
 1.6 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) เป็นกลวิธีในการเผยแพร่และ
กระจายข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ประเมินความเสี่ยง  และผู้จัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( Stakeholders) มีความเข้าใจ ในทาง
เดียวกันกับสิ่งคุกคาม การเกิดผลกระทบในเชิงลบ ความเสี่ยงและโอกาสของการเกิด เป็นหน้าที่ 
ของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างข้อมูลที่จะใช้ในการสื่อสารเร่ืองต่าง ๆ กับประชาชนทั่วไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานด้านสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพมองได้หลายมิติเพราะเร่ือง
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สุขภาพเป็นพลวัต มีความต่อเน่ืองในวิถีชีวิตของบุคคล เป็นเร่ืองสุขภาวะองค์รวมที่สมบูรณ์ทั้งทางก าย  
จิต สังคม และจิตวิญญาณมีความเกี่ยวเน่ืองกับการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  
การรับรู้ศักยภาพการสื่อสารภายในชุมชน เช่น การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วิธีการและช่องทางการ
เข้าถึงชุมชนที่ได้ผล รวมถึงปัญหาและปัจจัยที่ท าให้คนในชุมชนยอมรับสื่อและมีส่วนร่วมในการสื่อส าร  
ในชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร 
 2. การวางแผนและด าเนินงานร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ( Plan and 
Implementation)จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการวางแผนงานมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาเหตุ
หลักของปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบบริการสาธารณสุขและระบบบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
การศึกษา การเกษตร การปกครองท้องถิ่น ระบบโครงสร้างและสังคม วัฒนธรรมของชุมชน  
และองค์ประกอบการวางแผนและการด าเนินงาน มีดังน้ี 
  2.1 ชุมชนแต่งตั้งคณะท างาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีข้อตกลง  ร่วมกัน 
และท าหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 2.2 การประเมินและวิเคราะห์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ การรวบรวม และ
วิเคราะห์ต่าง ๆ  ได้แก่ นโยบายด้านสาธารณสุข ข้อมูลแผนงานสาธารณสุข ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  
สาธารณสุขและสถานการณ์ของการด าเนินงานปัจจุบัน เช่น ข้อมูลประชากร/ระบาดวิทยาด้านสถานะ
สุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการด าเนินงานในพื้ นที่  
ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณี และทรัพยากรในท้องถิ่น 
  2.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตัวแทนประชาชนร่วมกันส ารวจชุมชนข้อมูลอาจได้จาก
เคร่ืองมือศึกษาชุมชน รายงานของสถานบริการสาธารณสุข (การคัดกรองโรค ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง 
สิ่งแวดล้อมเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน) ท าให้เห็นภาพรวมของชุมชน เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่เป็นอยู่
จริงหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด แล้วจึงน ามาประเมินและวิเคราะห์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 
  2.4 การจัดท าแผนชุมชนร่วมกันในเวทีชุมชนการจัดท าแผนชุมชนร่วมกันในเวทีชุมชน 
โดยน าผลการประเมินและวิเคราะห์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ เช่น การป่วย ตาย โรค  
ภาวะแทรกซ้อน ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบ และน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา ซึ่งพิจารณาจากขนาดปัญหา ความรุนแรง ความยากง่ายในการแก้ปัญหา ความ
ตระหนักในปัญหาของชุมชนที่ไม่จ ากัดเฉพาะด้านเศรษฐกิจเร่ืองปากท้องยังเกี่ยวเน่ืองทั้งด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
   2.5 การก าหนดกลวิธี/แนวทางการด าเนินงานเป็นการก าหนดรายละเอียดกิจกรรมการ
ด าเนินงานตามแผนและลงมือท าตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มองค์กรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งทีม
สนับสนุนและทีมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นว่ามีบทบาทอย่างไร โดยชุมชน ต้องมีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ
งาน ตามความถนัดในแต่ละประเภทของกิจกรรม มีหลากหลายวิธี การที่  น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การรณรงค์ การสอน การฝึกทักษะ การสาธิต การอบรม การอภิปราย  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นกลุ่ม การใช้บุคคลต้นแบบการฝึกปฏบิัติ 
 2.6 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ( Monitoring and evaluation) 
เป็นการก ากับ ติดตามประเมินผลหรือการถอดบทเรียน ระหว่างการด าเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน การประเมินผล หรือการถอดบทเรียนระหว่างการด าเนินงานซึ่งเป็นการประเมินในระดับ
ขั้นตอน กระบวนการเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า และสามารถปรับทิศทางการด าเนินงานได้ทันเวล าไม่
ต้องรอจนเสร็จสิ้น และการประเมินผลหรือถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน เป็นการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดแผนด าเนินงานหรือระยะสิ้นสุดโครงการเป็นการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ สิ่งส าคัญจากการ
ประเมินคือพยายามชี้ให้เห็นสิ่งที่ชุมชนได้รับมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์หรือรับผลกระทบ เพื่อเป็น
การสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร 
 การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 กระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนต้องตอบสนองต่อปัญหาและความจ าเป็ นที่
แปรผันไปตามลักษณะบริบทของชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ โดยต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ   
นอกภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ใน  
การคิด ตัดสินใจ และร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา เพราะการพัฒนาที่ ทรงพลังและยั่งยืนในสังคม
ประชาธิปไตยเกิดจากการพัฒนาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการ
ด าเนินการและร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนสรุปได้  5 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน เพื่อท าการค้นหาปัญหาสาเหตุ
ปัญหาของชุมชน ให้ประชาชนได้สืบค้น ส ารวจจุดบกพร่อง วิเคราะห์สภาพที่แท้จริงของชุมชน พร้อมทั้ง
ร่วมตัดสินใจว่าจะเร่ิมท าอะไร จะแก้ไขปัญหาอะไร 
 ขั้นตอนที่  2 การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนด าเนินการให้ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ค้นหาวิธีการหรือแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ได้มาซึ่งกระบว นก าร  
ทางประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับชุมชนน้ัน ๆ  
 ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงาน ชุมชน และประชาชนใช้ ศักยภาพ
ของตนเองในการบริหารจัดการชุมชน จัดการทรัพยากรและเกิดการประสานกันระหว่างชุมชนกับองค์กร
ต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ 
 ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลงานที่ได้ท าไปว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากกิจกรรมที่ท าไป
เกิ ด ป ระ โ ย ช น์ต่ อ ชุ มชน ชุ มช นเกิ ด ก ารพัฒ นา แ ล ะ เป็ นขั้ นต อ นที่ จะตั ด สิ นใ จว่าจะ เดิน 
ไปข้างหน้าหรือหยุดเพื่อการทบทวนและปรับปรุงวิธกีารด าเนินงานใหม่ 
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 ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชนจะได้รับผลตอบแทนจากการ
เข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านจิตใจ เกิดความภาคภูมิใจที่เห็นชุมชนเกิดการพัฒนาถึงแม้ว่ากระบวนการการ
มีส่วนร่วมจะเป็นตัวก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานของชุมชน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว  ทุกคนในชุมชนไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจึงเป็นไปได้หลายลักษณะ ซึ่งก็แล้วแต่
จังหวะหรือโอกาสที่สามารถจะเข้าร่วมได้ เช่น ร่วมใช้แรงงาน ร่วมให้ข้อคิดเห็น ร่วมออกเงิน ทรัพยากร 
การชักชวนเพื่อนบ้านร่วมสัมภาษณ์ ร่วมรับผิดชอบ และด าเนินกิจกรรม ฯลฯ  
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชนในการแก้ปัญหาสาธารณสุขมีหลายวิธีการ 
ได้แก่ กระบวนการ A-I-C กระบวนการ F.S.C. และแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping: OM) 

1) กระบวนการ A-I-C (Appreciation Influence Control) เป็นกระบวนการระดม
ความคิดในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน (คนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจากภาครัฐและ
นอกภาครัฐ)   ที่ เ ร่ิมจากสภาพชุมชนที่เป็นจริงในปัจจุบันแล้วโยงสู่ภาพฝันในอนาคต เทคนิค และ
กระบวนการ A-I-C เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และข้อมูลข่าวสารกันในทุกขั้นตอนอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกั น 
กระบวนการน้ีน าเอาคนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในชุมชนมาช่วยกันและท าง าน
ร่วมกัน ท าให้สมาชิกเข้าใจสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และศักยภาพของผู้ เกี่ยวข้อง  
เพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

2) การประชุมเพื่อสร้างอ นาคต ร่วมกั น ( Future Search Conference: F.S.C. )   
เป็นกระบวนการระดมความคิดในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนมาร่วมกันท างานโดยน าประสบการณ์  
ของแต่ละคนมาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในเร่ืองน้ัน และได้แผนหรือแนวทางในการปฏิบัติให้ไปถึง วิสัยทัศน์
ของกลุ่มเป็นกระบวนการที่ใช้อนาคตเป็นเป้าประสงค์ในการท างาน 

3) แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) เป็นการวางแผนแบบยั่งยืน โดยที่ใน
ขั้นตอนการวางแผนต้องค านึงถึงภาคีเครือข่ายทั้งเครือข่ายโดยตรง (Direct partner) ซึ่งเป็นเครือข่าย  
ที่พร้อมจะร่วมด าเนินการด้วยกันและเครือข่ายที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุน (Strategic partner) และเป็น 
วางแผนการด าเนินการโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย โดยเป็นการก าหนดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่ให้
ความส าคัญต่อศักยภาพ ความสามารถของเครือข่ายโดยตรงที่จ าเป็นต่อการท าให้แผนงาน/โครงก าร  
บรรลุความส าเร็จ โดยที่มีการก าหนดตัวชี้วัด ติดตาม ประเมินผลในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 

 2.2 แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล/ถอดบทเรียนการด าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยึดชุมชนเป็นฐาน  

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล/ถอดบทเรียนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโ รคไม่
ติดต่อเร้ือรังโดยยึดชุมชนเป็นฐานเป็นกระบวนการติดตามควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ โดยการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และควรเป็นการประเมินแบบชุมชนมีส่วน
ร่วม ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองที่จะน าไปสู่ เป้าห มาย  
ลดปัจจัยเสี่ยงร่วม และลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของประชาชนในชุมชน 
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 1. การวางแผน ติดตาม ก ากับและประเมินผล/ถอดบทเรียนการด าเนินงาน โดยการศึกษา
โครงการที่ต้องการประเมิน การก าหนดประเด็นหลักที่ต้องการประเมิน เช่น ปัญหาความต้องการ บริบท
ของพื้นที่ ปัจจัยน าเข้า กิจกรรมการปฏิบัติงาน เป็นต้น การเลือกเคร่ืองมือ/ศึกษาเคร่ืองมือที่ใช้ใ นก าร
ประเมิน การก าหนดช่วงเวลา/จ านวนคร้ังและระยะเวลาในการประเมิน การก าหนดช่วงเวลา/จ านวนคร้ัง
และระยะเวลาในการประเมิน การก าหนดผู้ประเมิน/ผู้ รับการประเมิน และน าข้อมูลมาท าแผนติดตาม 
ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน การวางแผนติดตาม ก ากับ และประเมินผล/ถอดบทเรียน  
การด าเนินงานที่ดี ท าให้ได้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการว่ามีการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนหรือไม่ กิจกรรมด าเนินไปอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขระหว่างด าเนินงานห รือไม่ 
เกิดสัมฤทธิ์ผลหรือไม่/อย่างไร ควรขยายผลตอ่ไปหรือไม่และควรมีข้อก าหนดเพิ่มเติมอะไร 
 2. การติดตามผล เป็นการติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้หรือ 
ไม่โดยอาศัยกระบวนการติดตามอย่างมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานทุกระดับ โดย
มีจุดเน้นว่า กิจกรรม/เหตุการณ์น้ันได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังในขั้นตอนน้ี ควรก าหนดประเด็นหลักที่ต้อง
ติดตาม และการเลือกใช้เคร่ืองมือในการติดตามที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. การประเมิน/ถอดบทเรียนระหว่างการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อติดตามก าร  
ด าเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยมีจุดเน้นปริมาณและคุณภาพในการด าเนินงาน การด าเนินงาน  
ตามเวลาที่ก าหนด ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค และการด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง ในขั้นตอนน้ีควร  
ก าหนดประเด็นเพื่อพิจารณา เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด การบรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด  
จากกิจกรรม แนวโน้มของความส าเร็จ กิจกรรมเฉพาะและเหมาะสมกับชุมชนที่เกิดผลดี ปัญหาและการ
แก้ไข เป็นต้น 
 4. การประเมิน/ถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินภาพรวมทั้งหมดของ
โครงการเมื่อได้มีการด าเนินการจนสิ้นสุดโครงการ สรุปผลการด าเนินงานและน าข้อมูลที่ได้จาก 
การติดตาม ก ากับและประเมินผลมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่าโครงการประสบความส าเร็จหรือไม่/อย่างไ รมี  
บทเรียนและนวัตกรรมอะไรหรือไม่ในขั้นตอนน้ี ควรก าหนดประเด็นเพื่อพิจารณา เช่น วัตถุประสงค์  
ของโครงการ ตัวชี้วัดโครงการปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ความคุ้มค่าและการน าไปขยายผล  
เป็นต้น 
 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ  
  1. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง 
 1.1 ร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนงานในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 1.2 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 1.3 การรณรงค์/สื่อสารเตือนภัย เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและเกิด
ความตระหนัก 
 1.4 เพิ่มศักยภาพเครือข่าย 
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 1.5 พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 1.6 จัดให้มีกลไกประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการและงบประมาณการ
ด าเนินงาน 
 1.7 ก าหนดตัวชี้วัด ติดตาม ควบคุมก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน 
 2. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานระดับจังหวัด 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง    
ระดับจังหวัดที่ประกอบด้วยภาคีเครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง 
  2.2 ประเมินสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและศักยภาพของ
จังหวัดเพื่อจัดท านโยบายและแผนระดับจังหวดั 
  2.3 จัดท านโยบายและแผนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
เร้ือรังระดับจังหวัด 
 2.4 สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยของโรค ไม่
ติดต่อเร้ือรังในพื้นที่ 
 2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน 
 2.6 จัดให้มีกลไกการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย  
 2.7 สนับสนุนการด าเนินงานคัดกรองภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 2.8 สนับสนุนการด าเนินงานคัดกรองปัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
 2.9 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดเสี่ยง 
 2.10 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดรูปแบบการด าเนินงาน 
 2.11 นิเทศ ติดตาม ควบคุมก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ในระดับจังหวัดและรายงานผลสู่ส่วนกลาง  
 3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานพื้นที่ปฏิบัติการ 
  3.1 จัดท าแผนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 3.2 ประเมินสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปัจจัยต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องและศักยภาพในพื้นที่ 
 3.3 พัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายตาม
ความเหมาะสม 
 3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารเตือนภัยของโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 3.5 ด าเนินงานคัดกรองภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 3.6 ด าเนินงานคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีบริการลดเสี่ยง 
 3.7 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดเสี่ยง 
 3.8 พัฒนาระบบการดูแลรักษา ส่งต่อ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่มีประสิทธิภาพ 
 3.9 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พื้นที่เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมาย 
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 3.10 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคในชุมชน 
 3.11 ประสาน สนับสนุน ควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและ 
รายงานผล 
 4. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานระดับท้องถิ่น/ชุมชน 
  4.1 สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 
 4.2 สนับสนุนการด าเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค ตามนโยบายเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน 
  4.3 ขับเคลื่อนทางสังคม ร่วมด าเนินงานและติดตาม ก ากับ และประเมินผล  
 5. บทบาทหน้าที่ของภาคประชาชน 
 5.1 เป็นแกนน าในการจัดท าแผนการด าเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคตามนโยบายเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน 
 5.2 ร่วมคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปว่ยในชุมชน 
 5.3 ให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นกับชมุชน 
 5.4 เป็นแกนน าในการรณรงค์ในชุมชน 
 5.5 ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้การดูแลและพยาบาลเบื้องต้นแก่ผูป้่วยโรคไม่ติดตอ่เร้ือรัง 
ที่บ้าน 
 5.6 เป็นแกนน าจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน 
 5.7 เป็นแกนน าในการก าหนดมาตรการทางสังคม/สัญญาชาวบ้าน/ข้อตกลงของชุมชน 

  5.8 ร่วมติดตาม ก ากับการด าเนินงานในชุมชน และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย  
 6. บทบาทหน้าที่ของแกนน าสุขภาพครอบครัว 
 6.1 ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 
 6.2 เป็นผู้ประสานด้านสุขภาพและน าเสนอข้อมูลสุขภาพครอบครัวแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/แกนน าสุขภาพชุมชน 

3. แนวคิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 ประวัติความเป็นมาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  กระทรวงสาธารณสุข  
มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
พัฒนาสาธารณสุขด้วย จึงได้น าเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา สนับสนุนให้มี
การด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจ า
เป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง ซึ่งมีตัวจักรส าคัญในการด าเนินงานคือ ผู้สื่อข่าว
สาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการยกระดับ
อาสาสมัครสาธารณสุขให้มีเพียงระดับเดียว คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ต่างก็เสียสละ
แรงกาย แรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการ ด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ได้รับ
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ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุน้ี กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของคนกลุ่มน้ีและ
ยอมรับว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชน และสามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
 การสาธารณสุขมูลฐานคือ การดูแลสุขภาพอนามัยโดยประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดีของ 
ประชาชนด้วยการสนับสนุนของรัฐ การสาธารณสุขมูลฐานได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายการพัฒ นา  
ระดับชาติและบรรจุให้เป็นนโยบายและแผนสาธารณสุขแห่งชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ ฉบับที่  4 (พ.ศ. 2520 - 2524) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพัฒนาการของการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยได้มีการด าเนินงานมา  
ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายตามมติองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบันมีสถานการณ์  
การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานที่ส าคัญ ดังน้ี (กฤษณชัย กิมชัย , 2558) 
 ในพัฒนาการระยะแรก (พ.ศ. 2504 - 2519) งานสาธารณสุขมูลฐานเกิดขึ้นมาจากก าร 
ที่ประชาชนในชนบทประสบกับปัญหาสุขภาพอนามัยและปัญหาการขาดแคลนของบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2504 - 2505 มีการอบรมอาสาสมัครก าจัดไข้มาลาเรียขึ้นเพื่อช่วย
แก้ปัญหาโรคมาลาเรียที่มีการระบาดในขณะน้ัน ในปี พ.ศ. 2509 นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย  
ได้ท าการศึกษาปัญหาดังกล่าว พบว่า อัตราการไปใช้บริการที่สถานีอนามัยต าบลทุกระดับมีระดับต่ ามาก 
จึงหาวิธีแก้ไขโดยจัดท าโครงการทดลองที่ส าคัญคือ โครงการส่งเสริมอนามัยชนบท จังหวัดพิษณุโลก  
ในเวลาเดียวกันกับ นายแพทย์อมร นนทสุต ที่ได้ท าการทดลองโครงการที่อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
หลังจากทดลองโครงการไประยะหน่ึงคณะกรรมการด าเนินโครงการสารภี  ประกอบด้วยนายแพทย์
สมบูรณ์ วัชโรทัย นายแพทย์อมร นนทสุต และนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ เห็นว่าควรน าประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ พร้อมทั้งได้คัดเลือกประชาชนมาเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หลังจากน้ัน 1 ปี พบว่า อัตราการมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้มี
การขยายโครงการไปยังอ าเภออื่น ๆ  ในจังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ได้มีบรรจุการ
สาธารณสุขมูลฐานไว้ในนโยบายและแผนสาธารณสุขแห่งชาติ มุ่งเน้นการค้นหา คัดเลือก และฝึกอบรม
ชาวบ้าน เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยก าหนด
บทบาทของอาสาสมัครเหล่าน้ีเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และกระจายแนวคิดและ
หลักการสารธารณสุขมูลฐานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกประเภทและทุกระดับเข้าใจและยอมรับ
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งการสาธารณสุขมูลฐาน
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ในขณะเดียวกันที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีมติร่วมกันว่า “การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ทุกคนที่พึงได้รับ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” 
โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศเป็นผู้ รับผิดชอบและจัดหากลวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2543 (Health for All by the year 2000) ต่อมาในเดือนกันยายน  
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พ.ศ. 2521 องค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health 
Care: PHC) ที่ เมืองอัลมา-อตา สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อ ร่วมกันพิจารณาหาวิธีที่จะท าให้บรรลุถึงการมี
สุขภาพดีถ้วนหน้าได้ และที่ประชุมได้มีแถลงการณ์ที่กันเรียกว่าค าประกาศ  อัลมา-อตา (Alma-Ata 
Declaration) ซึ่งระบุว่า “การสาธารณสุขมูลฐานเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาเพื่อความยุติธรรมในสังคม
และเป็นกุญแจที่จะน าไปสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี  พ.ศ.2543 ได้” ในวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2523 ประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์ ได้ร่วมลงนามในกฎ
บัตรเพื่อพัฒนาทางสุขภาพ (Charter for health development)  อันเป็นข้อตกลงระหว่างไทยกับ
องค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าจะยึดถือการสาธารณสุขมูลฐานเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาระบบ
การสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกคร้ังน้ันเป็น
ค ายืนยันว่าประเทศไทยจะต้องสนับสนุนกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี ถ้วน
หน้า ในปี พ.ศ. 2543 (Health for All by the year 2000) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้ขยายการจัดตั้ง
และพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขให้ครบทุกพื้นที่ในชนบทและริเร่ิมทดลองด าเนินการในเขตเมือง
และจัดระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ที่เรียกว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยริเร่ิมโครงการหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสาธารณสุข
มูลฐาน ผสมผสานการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาชุมชนด้านอื่นโดยก าหนดให้สาธารณสุขมูล
ฐานเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนเป้าหมายและวิธีการ มุ่งเน้นให้ชุมชนระดับหมู่บ้าน
บริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องค์ประกอบ และได้เพิ่มเป็น 10 องค์ประกอบในปลายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) เน้นพัฒนา
โครงสร้างสาธารณสุขมูลฐานให้สามารถพึ่งตนเองทางสาธารณสุขในระดับชุมชนได้ โดยพัฒนา  
3 ก. (ก าลังคน กองทุน และการบริหารจัดการ) ในทุกหมู่บ้าน มีโครงการน าร่องการดูแลตนเอง  
(Self-care) ในระดับชุมชน ครอบครัว และปัจเจกบุคคล ส่งเสริมองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและองค์ กร
พัฒนาเอกชนเข้าร่วมในงานสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการน าร่อง 4 องค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐาน 
กระทรวงสาธารณสุข ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ เสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเร่ิมให้มีการคัดเลือกผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุข คร้ังแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยในช่วงแรกน้ีได้จัดการประกวดขึ้นแบบปเีว้นปีเปน็
จุดเร่ิมต้นของการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น จ านวน 2 
สาขา ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเขตชนบท และอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเขตเมือง  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ปรับปรุงโครงสร้าง
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน โดยการพัฒนา 3 ก. ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพก าลังคน การพัฒนาการ
บริหารจัดการ และการพัฒนากองทุน เพิ่มการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมูลฐานในชุ มชน 
การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประช าชน 
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และธุรกิจเอกชน เข้าร่วมในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่ มองค์ประกอบ
สาธารณสุขมูลฐานจาก 10 องค์ประกอบเป็น 14 องค์ประกอบ พัฒนากลไกและกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เน้นการดูแลสุขภาพตนเองในระดับ
ครอบครัว ต่อมาภายหลังคณะรัฐมนตรี สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้มีการอนุมัติให้บรรจุ “โครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ” เข้าเป็นโครงการหน่ึงในแผนพัฒนาก าร
สาธารณสุขแห่งชาติ และได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนค าว่า “สาธารณสุขเบื้องต้น” เป็น“การสาธารณสุข  
มูลฐาน” จากเหตุการณ์ส าคัญดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้วั นที่   
20 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัติเมื่อวันที่  
21 ธันวาคม 2536 ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เร่ิมต้นจัดงานเฉลิมฉลองในนามวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ส่งเสริมบทบาท
และศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าห มู่บ้ าน  
และองค์กรชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองให้แก่ครอบครัว ส่งเสริมแกน
น าสุขภาพประจ าครอบครัว ให้เป็นแกนส าคัญในการดูแลสุขภาพของครอบครัว การส่งเสริมบทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนาครอบครัวสุขภาพดีและการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีการจัดสรรงบอุดหนุนเพื่อการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 7,500 บาทต่อปี เพื่อด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ พัฒนา
ศักยภาพคน แก้ไขปัญหาสาธารณสุข และให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  และการ
ประกาศสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2543 (Health for All by the year 2000) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เกิดการปฏิรูป
ระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับเปลี่ยน
เป็นกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ 
เกิดระบบสุขภาพภาคประชาชนที่ต่อยอดแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน สร้างความเข้มแข็งขององค์กร
อาสาสมัครและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคม การสื่อสารเพื่อ
ประชาชน พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ถ่ายโอนงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนาง าน
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 7,500 บาทต่อปี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมเพิ่ม
งบอุดหนุนเป็น 10,000 บาทต่อปี มีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น เพิ่มเติมเป็น 
10 สาขา ได้แก่ 1) การควบคุมโรคไข้เลือดออก 2) การด าเนินงานด้านเอดส์ในชุมชน 3) สุขภาพจิต 
ในชุมชน 4) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 5) การสร้างสุขภาพ 6) การบริการในศูนย์ สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) 7) การออกก าลังกาย 8) การคุ้มครองผู้บ ริโภค 9) การแพทย์แผนไทย และ  
10) การพัฒนาสังคม มีการก่อตั้งมูลนิธิอาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข ช่วยเหลือ  สวัสดิการต่าง ๆ 
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ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เสริมสร้างขวัญก าลังใจของอาสาสมัครสาธารณสุขป ระจ า
ห มู่ บ้ าน แ ล ะด า เ นินก ารเพื่ อ ส าธ ารณป ระ โ ย ช น์ห รือ ร่ว มมื อ  กั บ อ งค์ ก รก ารกุ ศ ล อื่ น  ๆ  
เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เกิดกองทุน
สุขภาพระดับต าบล โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข  
และประชาชนในการพัฒนาด้านสาธารณสุขท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  
และต าบลจัดการสุขภาพ ส่งเสริมการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนชื่อแผน
ที่ ยุ ท ธศ าสตร์  ( Strategy map)  เ ป็ นแ ผ นที่ทางเ ดินยุทธศ าส ตร์  ( Strategic Route Map:  SRM)  
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน องค์การอนามัยโลก ส านักงานเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (WHO South-East Asia Regional Office: SEARO) ได้มีวาระการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อฟื้นฟูการ
สาธารณสุขมูลฐานขึ้ นที่ เมือ ง จากาต า ร์ ประเทศอินโด นีเซีย  ในวันที่  6 - 8 สิงหาคม 2551            
(Regional Conference on " Revitalizing Primary Health Care" Jakarta, Indonesia, 6-8 August 
2008) มีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น เพิ่มเติมเป็น 11 สาขา 
ได้แก่ 1) การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 2) สุขภาพจิตในชุมชน 3) ยาเสพติดในชุมชน  
4) การบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 5) การคุ้มครองผู้บริโภค 6) การแพทย์
แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 8) การส่งเสริม
สุขภาพ 9) การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 10) การจัดการสุขภาพชุมชน และ  
11) นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เชิงรุก โดยจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยการปฏิบัติงาน ให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2552 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 
เพื่อก าหนดระเบียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คุ้มครองประชาชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชนตามหลักการก าร
สาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภู มิ ภ าค เอ เชี ย ต ะวั นอ อ ก เฉี ย ง ใ ต้  ( Meeting of the South-East Asia Primary Health Care 
Innovations Network : SEAPIN) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีการปรับเปลี่ยน
การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น เป็น 10 สาขา ได้แก่ 1) การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 2) การส่งเสริมสุขภาพ 3) สุขภาพจิตในชุมชน 4) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
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ในชุมชน 5) การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภ าพ  
6) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในชุมชน 9) การจัดการสุขภาพชุมชน และ 10) นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก มีการพัฒนาต่อยอด
กระบวนการต าบลจัดการสุขภาพเป็นต าบลจัดการสุขภาพดีวิถี ชีวิตไทย และต าบลจัดการสุขภาพดี
วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ต่อมามีจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพิ่ม จาก
ห มู่ บ้ านล ะ  10,000 บ าท ต่ อ ปี  เ ป็ น  15,000 บ าท ต่ อ ปี  เ มื่ อ ใ นวั นที่  30-31 มก ราคม  2556  
ณ กรุงเทพมหานคร มีการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ คร้ังที่ 2 (The 2nd SEAPIN annual meeting) โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม ได้แก่ บังคลา
เทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย ศรีลังกา และประเทศไทย ซึ่งเป็นการย้ าเตือนและเป็นโอกาสอันดี
ที่ประเทศไทยจะใช้วาระครบรอบ 30 ปีน้ีในการฟื้นฟูและก าหนดทิศทางการท างานสาธารณสุขมูลฐานใน
ทศวรรษที่ 4 ให้สอดคล้องกับวาระขององค์การอนามัยโลก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
ดังค ากล่าวที่ว่า “แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพของพวกเรากันเองได้” ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า 
งานสาธารณสุขมูลฐานไทยได้ด าเนินการผ่านมาแล้ว 3 ทศวรรษจวบจนเร่ิมเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ซึ่งเส้นทาง
การด าเนินการที่ผ่านมาน้ันล้วนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง (ส านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2557) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการปรับเปลี่ยน 
การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น เพิ่มเติมเป็น 12 สาขา ได้แก่ 1) การเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 2) การส่งเสริมสุขภาพ 3) สุขภาพจิตในชุมชน 4) การป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในชุมชน 5) การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้า งหลักประกัน
สุขภาพ 6) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ในชุมชน 9) การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10) นมแม่ และอนามัยแม่และ
เด็ก 11) ทันตสุขภาพ และ 12) การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรั ง มีการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย มีการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน มีการก าหนดให้
อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน  
มีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน "100 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเ ด่น 
100 ปี การสาธารณสุขไทย" มีการปรับรูปแบบการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขป ระจ า
หมู่บ้านผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 
แทนรูปแบบการจ่ายเงินสด โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจากเดิมอัตราเดือ นละ 600 บาทต่อคน เป็นเดือนละ 1,000 บาท 
ต่อคน มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.0 มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดท า
บัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทดแทนรูปแบบบัตรกระดาษ มีการพัฒนา 
แอปพลิเคชัน SMART อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีการพัฒนา Official Line อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรวมกลุ่มของอาสาสมั คร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในรูปแบบชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และมีการพัฒนา
ศักยภาพยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน
หมอประจ าบ้าน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2556; ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น พ.ศ. 2554, 20 มีนาคม 2554, หน้า 1-10) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554) หมายถึง บุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้าน และได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ คือ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change 
agents) สื่อสารข่าวสารสาธารณสุข แนะน า เผยแพร่ความรู้ วางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนา
สาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกัน
โรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการการฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คนหน่ึงจะรับผิดชอบดูแลครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉลี่ย 10 - 15 
หลังคาเรือน 

3.1 คุณสมบัติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
   3.1.1 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  
   3.1.2 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็น  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
   3.1.3 มีความรู้ สามารถอ่านออก เขียนได้ 
   3.1.4 สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานสาธารณสุข  
   3.1.5 ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการด าเนินงานสาธารณสุขและต้องการพัฒ นา
ชุมชนของตนเอง 
   3.1.6 มีความประพฤติอยู่ ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้ รับความไว้วางใจและยกย่อง 
จากประชาชน 
   3.1.7 มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ เป็นแบบอย่าง  
มีเวลาให้กับการท างานในบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 3.2 สิทธิประโยชน์ 
 3.2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีสิทธิที่จะได้ รับสวัสดิการช่วยเหลือ 
ในการรักษาพยาบาล ค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ จากโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุข  
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของหน่วยบริการสาธารณสุขน้ัน ๆ   
 3.2.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้ตามประกาศกระทวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
กรมบัญชีกลาง 



26 
 

 3.2.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 3.2.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีสิทธิได้รับการประกาศเกียรติคุณต ามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังต่อไปน้ี 

   3.2.4.1 ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 
   3.2.4.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีสิทธิ 

จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
 3.2.5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านและบุต รมีสิทธิได้ รับโควต าศึ ก ษ า  
ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

 3.3 การรักษาจรรยาบรรณ 
 การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ควรปฏิบัติหน้าที่โดยรักษา

จรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ดังต่อไปน้ี 
 3.3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน เต็มใจ ตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธา เสียสละ ซื่อสัตย์

สุจริต ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 
 3.3.2 ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยต าแหน่งหรือบทบาทหน้าที่ 
 3.3.3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรมในการด าเนินงานและรักษาความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.3.4 ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ระเบียบน้ีก าหนดโดยเคารพต่อกฎหมายและเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 3.3.5 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 

 3.4 การฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ใหม่ 
 การฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ ในที่น้ีหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ ให้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่คัดเลือกเข้ามาใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติมีความ รู้
ความสามารถและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 3.5 วิธีการอบรม 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถวางแผนการอบรมได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีทั้ง

ส่วนของการให้ความรู้ทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติให้บริการที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชน
รวมทั้งมีการประเมินผลการอบรมว่าสามารถพัฒนาให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ใหม่ทุกคนมี
ความรู้และสามารถท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 
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 3.5.1 เน้ือหาหลักสูตร เน้ือหาความรู้ที่อบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. ก ลุ่ ม ค ว าม รู้พื้ นฐ าน ( ภ าคบั ง คั บ )  ป ระก อ บ ด้ ว ย  วิ ช าที่ เ ป็ นพื้ นฐ าน ใ น  

การปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเป็นวิชาที่ เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขหลักๆ 
ของประเทศ และการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ได้แก่  

 1.1 บทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 1.2 สิทธิของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 1.3 การถ่ายทอดความรู้และการเผยแพร่ข่าวสารระดับหมู่บ้าน 
 1.4 การค้นหา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของท้องถิน่ 
 1.5 สุขวิทยาส่วนบุคคล 
 1.6 การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาสาธารณสุข  
 1.7 การวินิจฉัยอาการ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบือ้งตัน 
 1.8 การฟื้นฟูสภาพ 
 1.9 การส่งต่อผู้ป่วยไปสถานบริการสาธารณสุข 
 1.10  การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในศูนย์สาธารณสุข  

มูลฐานชุมชน 
 1.11  การท างานร่วมกับผู้น าชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพื่อการ

พัฒนางานสาธารณสุขในท้องถิ่น 
 2 . กลุ่มความรู้เฉพาะ เป็นความรู้ในเร่ืองที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และความรู้  

ด้านนโยบายต่าง  ๆ  ในการพัฒนางานสาธารณสุขในแต่ละท้องถิ่น และความรู้ด้านการพัฒนาอื่น  ๆ   
ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยจังหวัดสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรได้ตามความเหมาะสม  
ซึ่งเน้ือหาอาจแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาและปัจจัยที่เกีย่วขอ้ง 

 3.6 การข้ึนทะเบียนเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 สถานภาพของการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เกิดขึ้นเมื่อบุคคลน้ันได้รับ

การคัดเลือกผ่านการอบรม และได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั้งกลุ่มความรู้พื้นฐานและกลุ่ม
ความรู้เฉพาะตามที่ก าหนดไว้จังหวัดจะออกประกาศนียบัตรและบัตรประจ าตัวให้ใช้เป็นหลักฐาน โดย
รูปแบบ อายุบัตร และสิทธิที่ได้รับเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.0 ขึ้น โดยก าหนด
คุณสมบัติของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.0 ไว้ดังน้ี 

1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) หมายถึง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น ใช้แอพพลิเคชัน (Application Smart อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ (Computer) ในการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
รวมทั้งใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ความสามารถหรือทักษะของบุคคล
ในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ โต้ตอบซักถาม จนสามารถประเมินตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือก
รับเลือกใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถบอกต่อผู้อื่นได้ 
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

3. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ (Change Agent และการเป็นผู้น าการจัดการ
สุขภาพชุมชน หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ และเป็น
ผู้ร่วมด าเนินการสั่งการ ควบคุมก ากับ ให้ค าชี้แนะในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้
เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน น าไปสู่การพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่พึ่งตนเองได้ 

4. ความรู้ และทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Fist Aid)  
พร้อมเป็นจิตอาสา  

  3.7 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงานพัฒ นา

สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้ าน /ชุมช น เป็นผู้น าการเปลี่ยนแ ป ล ง  
(Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย 
กระจายข่าวดี ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน ด ารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังน้ี 

   1. เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมายเพื่อน
บ้านมารับบริการสาธารณสุข แจ้งข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่ส าคัญ หรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่น ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนในเร่ืองส าคัญ เช่น เร่ืองโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ   
รับข่าวสารแล้วจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบตัิงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

   2. เป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวใน
เร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ การใช้สถานบริการสาธารณสุขและการใช้ยาการรักษาอนามัยของร่างกาย การให้
ภูมิคุ้มกันโรค การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการจัดหาน้ าสะอาดโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารก าร
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจ าถิ่น การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว การดูแล รักษา
และป้องกันสุขภาพเหงือกและฟัน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ การ
ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญการป้องกัน และแก้ไขมลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจัดหายาจ าเป็นไว้ใช้ในชุมชน และ
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย ฯลฯ 

   3.  เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้
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ตรวจแล้วและจ่ายถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหักข้อเคลือ่น 
ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ 

   4. หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกิจกรรมที่ควรด าเนินการ ได้แก่ จัดท า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน ให้บริการที่จ าเป็น
ใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 

   5. เฝ้าระวังและป่องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝ้าระวังปัญหาโภชนาการโดย
การชั่งน้ าหนักเด็กและร่วมแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝ้าระวังด้านอนามัยแม่
และเด็กโดยการติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามก าหนด เฝ้าระวังด้านสร้างเส ริม
ภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดาน าเด็กไปรับวัคซีนตามก าหนด และเฝ้าระวังเร่ืองโรคติดต่อประจ า
ถิ่น โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น 

   6. เป็นผู้น าในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณ
หมวดอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจาก กระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหล่งอื่น ๆ  

  7. เป็นแกนน าในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ กระบวนการความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และรวมกลุ่มในการพัฒนาสังคม
ด้านต่าง ๆ 

 8. ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนน าในก าร
ประสานงานกับกลุ่มผู้น าชุมชน และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กระตุ้นให้มีการวางแผ นและ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้าน  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 
2554) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโควิด-19 ระดับต าบล 
เพื่อจัดการให้มีการรณรงค์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ได้อย่าง
ครอบคลุม โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แต่ละคนต้องลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่และรายงาน
ผลการด าเนินงานผ่านแอพพลิเคชั่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ออนไลน์ รวมถึงติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ก าหนดในหมวด 3 ข้อ 27 ก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไว้ดังน้ี 

 1. ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ห รือจัดการรณรงค์ และให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข  

มูลฐาน 
 3. ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขหรือบทบัญญัติ

ของกฎหมายอื่น ๆ   
 4. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพ 

ของท้องถิ่น 
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 5. เป็นแกนน าในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและแหล่งอื่น ๆ   

 6. ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
ด้านสุขภาพ 

 7. ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุม ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 
 8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 9. ประสานการด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่น ๆ  ในท้องถิ่น 
 จากบทบาท จะเห็นได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นบุคคลส าคัญ 

ที่จะท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประช าชน  
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน/ห้องถิ่น และหน่วยงานองค์กรพัฒนาชุมชนต่าง  ๆ  ดังน้ัน  
การด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของภาระงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักในการเชื่อมประสาน เป็นผู้น า
ในการด าเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของชุมชน จนท าให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ 
เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 3.7.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 1. เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้านนัดหมายเพื่อน
บ้านเข้ามารับบริการสาธารณสุข แจ้งข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่ส าคัญหรือโรคระบาด
ในท้องถิ่น ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้วแจ้งให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนในเร่ืองส าคัญ เช่น เร่ืองโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ 
รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 2. เป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวใน
เร่ืองต่าง ๆ  ได้แก่ การใช้สถานบริการสุขภาพและการใช้ยารักษา การรักษาอนามัยร่างกาย การให้
ภูมิคุ้มกันโรค การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ าสะอาด โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจ าถิ่น การอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว การดูแลรักษา
และป้องกันสุภาพเหงือกและฟัน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ การ
ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคติดต่อไม่ส าคัญ การป้องกันและการแก้ไขปัญหามลภาวะ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การจัดหายาที่จ าเป็นไว้ใช้ในชุมชน 
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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 3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามดูแล 
ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจ
แล้ว และจ่ายถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบาดแผลสดกระดูกหัก ข้อเคลื่อน 
ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ การติดตามและดูแลผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด  

  4. หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยมีกิจกรรมที่ควร
ด าเนินการ ได้แก่ 
   1.4.1 จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน/ ชุมชน 
   1.4.2 ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน 
   1.4.3 ให้บริการที่จ าเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 
  5. เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝ้าระวังปัญหาโภชนาการโดย
การชั่งน้ าหนักเด็กและร่วมแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝ้าระวังด้านอนามัย  
แม่และเด็กโดยการติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามก าหนด เฝ้าระวังด้านสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคโดยการติดตามให้มารดาน าเด็กไปรับวัคซีนตามก าหนด และเฝ้าระวังเร่ืองโรคติดต่อประจ า
ถิ่นโดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฯลฯ 
  6. เป็นผู้น าในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้งบประมาณ
หมวดอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากแหล่งอื่น ๆ  
  7. เป็นแกนน าในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และรวมกลุ่มในการพัฒนา
สังคมด้านต่าง ๆ 
 8. ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้านโดยเป็นแกนน าใ นก าร
ประสานงานกับกลุ่มผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระตุ้นให้มีการวางแผ นและ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน 

 3.7.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
ยุคใหม่ 
 1. ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก มุ่งส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้
ปฏิบัติงานงานเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะการดูแล  กลุ่มแม่
และเด็กผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเร้ือรัง และผู้ป่วยยาเสพติด 
 2. สร้างระบบความร่วมมือ เน้นการท างานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพชุ มชน 
โดยใช้แผนสุขภาพต าบลในการแก้ไขปัญหาผ่านเวทีชุมชนหรือท าข้อตกลงในการจัดการสุขภาพชุ มชน  
ร่วมกัน 
 3. พัฒนาบทบาทประชาชน องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นแก นน า
หลักการในการจัดท าแผนสุขภาพต าบลและขับเคลื่อนรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      
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(รพ.สต.) โดยประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ว มคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินง าน  
เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถกูต้อง 
 4. สร้างมาตรการทางสังคม มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนในเร่ือง 
การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 

 3.7.3 บทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตามนโยบายการ
พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.0 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน 
ควบคุมโรครักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มวัย และพัฒนาระบบบริการสุขภ าพที่มี
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกันควบคุมโรคมากกว่าการรักษา และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเพื่อให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน หน่ึงในแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขได้กล่าวถึงการพัฒนาเครือข่ าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพเป็นการสร้างก าลังคน พลังเครือข่าย
ด้านสุขภาพให้สามารถท างานและสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยสร้างกลไกการจัดการสุขภาพให้ไปสู่พืน้ที่
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือท้องถิ่นน้ัน ๆ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับเอกชนและหน่วยงานภายนอก
เข้ามามีส่วนในการดูแล จัดการสุขภาพ ส่งผลให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ  ด้าน เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชน ให้เปน็
ก าลังคนที่มีพลังส าคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีบทบาทในการเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวยัแบบ
บูรณาการ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม และเป็นแกนน าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ โดยประสานงานวางแผนด้านสุขภาพ จัดการงบประมาณจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตลอดจนเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเองและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว และชุมชนทุกช่วงวัยสู่การพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน รวมถึงให้องค์กร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนงาน
สุขภาพภาคประชาชน จึงมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 4.0 ขึ้น โดยก าหนดคุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 4.0 ไว้ดังน้ี 

   1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) หมายถึง ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น ใช้แอพพลิเคชัน (Application Smart อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) โทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ (Computer) ในการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพ รวมทั้งใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
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    2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ความสามารถหรือทัก ษะ
ของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ โต้ตอบซักถาม จนสามารถประเมินตัดสินใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเลือกรับเลือกใช้ข้อมูลดา้นสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
บอกต่อผู้อื่นได้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2560) 

    3. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ (Change Agent และการเป็นผู้น าการ
จัดการสุขภาพชุมชน หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ 
และเป็นผู้ร่วมด าเนินการสั่งการ ควบคุมก ากับ ให้ค าชี้แนะในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน 
เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน น าไปสู่การ
พัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่พึ่งตนเองได้ 

    4. ความรู้ และทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Fist Aid) 
พร้อมเป็นจิตอาสา  

 3.7.4 บทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตามนโยบายการพัฒนา
ยกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
หมอประจ าบ้าน 

 ในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมอประจ า
บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาท
ชอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในฐานะบุคลากรที่ เป็นเครือข่ายที่ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับชุมชน โดย
ก าหนดบทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมอประจ าบ้านไว้ดังน้ี 

 1) สนับสนุนให้มีอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ทุกครัวเรือน 
  2) เป็นพี่เลี้ยงให้ อสค. ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ทุกครัวเรือน 

 3) เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ 
 4) ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคเร้ือรัง ปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติด และอุบัติเหตุ 
 5) ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
 6) การใช้เคร่ืองมือสื่อสารและแอพพลิเคชันในการคัดกรอง ประเมินสุขภาพร่วมกับทีม

หมอครอบครัว (Tele-medicine) เป็นแกนน าเครือข่ายสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพครอบครัว 
ชุมชน รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ วางแผน แก้ไขปัญหา 
และรายงานผล 
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   3.7.5 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะด้าน 12 สาขา (กองสนับสนุนสุขภาพ 
ภาคประชาชน, 2564) 

   1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เกี่ยวกับโรคที่เกิด จาก
คนหรือสัตว์ทั้งจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค และเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถแพร่กระจายไปสู่คนหรือสัตว์
อื่นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น ผ่านสัตว์พาหะ) โดยมีการเฝ้าระวัง ส ารวจ ค้นหา เก็บรวบรวมข้อมลู 
สังเกตอุบัติการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวหรือรอบชุมชนและหมู่บ้านมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล รายงาน
อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาสม่ าเสมอ มีการประสานงานการเฝ้าระวัง 
การวางแผนการควบคุมโรค การด าเนินมาตรการควบคุมโรค ตลอดจนการประเมินผลการควบคุมป้องกัน
โรค และใช้ข้อมูลเพื่อหยุดยั้งการเกิดโรค ลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคผ่านเครือข่ายที่มีการ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยใหก้ับประชาชนในหมู่บา้น
ของตนเองและหมู่บา้นอื่น ๆ  โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 
   2. สุขภาพจิตชุมชน 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการพัฒนางาน
สุขภาพจิตชุมชนเพื่อช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อให้ชุมชนตนเอง
เป็นชุมชนสุขภาพจิตดีผ่านบทบาทส าคัญ ได้แก่ 1) สอดส่องมองหา (Look) การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
โดยการมองหา สังเกต และเข้าถึงผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม 
กลุ่มวัยที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า กลุ่มวัยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง กลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ 2) ใส่ใจรับฟัง (Listen) การดูแลด้านจิตใจคนในชุมชน ได้แก่ การบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา และการ
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตซึ่งการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา เช่น รับฟังให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ข้อคดิ
เตือนใจแก่คนที่ทุกข์ใจ ปลอบโยนให้ก าลังใจ เยี่ยมเยือนถามไถ่อาการส่วนการส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการดู
จิตใจตนเอง ครอบครัว ชุมชน อาจสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว หรือวิทยุชุมชน 3) ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) 
การช่วยให้ได้รับการรักษาต่อเน่ือง โดยการพูดคุยกับผู้ป่วย และญาติให้เห็นความส าคัญของการกินยาหรือ
ปฏิบัติตัวตามหมอสั่งการประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งต่อ การติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ บริการสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 บริการ 
24 ชั่วโมง 
   3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ดูแล บ าบัดฟื้นฟู และป้องกันการใช้และแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ 
กัญชา ฝิ่น และอนุพันธ์ของฝิ่น เป็นต้น ยกเว้น สุรา และยาสูบ โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เร่ืองยา
เสพติด และสามารถวิเคราะห์/วางแผน/แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเหมาะสม โดยความร่วมมือ
จากบุคคลในชุมชน สังคม และหน่วยงานพหุภาคี อย่างต่อเน่ืองด้วยชุมชนจนท าให้  ชุมชนสามารถดูแล
และพึ่งพาตนเองได้ เรียกว่า “ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพตดิ” (Society Free of Drug) 
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   4. การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกัน
สุขภาพ 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อให้มีสถานที่ที่
เหมาะสมในการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน เช่น การส่งเสริมสุขภาพ          
การควบคุมป้องกันโรค การช่วยเหลือรักษาพยาบาลขั้นต้น การตรวจ คัดกรองโรค การส่งต่อผู้ป่วย  การ
ฟื้นฟูสุขภาพ มีการจัดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ มีการเผยแพร่ข่าวสารสาธารณสุข
และให้ค าแนะน า ด้านสุขภาพ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการป ระชุมห า รือระห ว่ า ง  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชน และผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ  
รวมทั้งการดูแลให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ให้ครอบคลุมและเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรประกัน  
สุขภาพที่รัฐบาลออกให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเป็น 
หลักฐานในการเข้ารับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานพยาบาลต่าง ๆ  
ในยามจ าเป็นโดยประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทีก่ าหนด จึงจะสามารถใช้สิทธิน้ีได้)  
   5. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยอาศัยความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนมาวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่จาหน่ายในชุมชนมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนให้ความรู้ สร้างความรอบรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการให้บริการด้านสุขภาพและสามารถเลือกซื้อและ
ใช้บริการสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภยั 
  6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
  การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชน
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในชุมชนที่คลอบคลุมการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนรวมทั้งการประยุกต์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ชมุชนมีบทบาทในจัดการระบบสุขภาพชุมชนด้วยตนเอง และส่งเสริมบทบาทชุมชนในการดูแลสขุภาพโดยการ
มีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านในชุมชน 
   7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกั น 
ควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน โดยการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สร้างความตระหนักของคนในชุมชน ลดการตีตรา และเลือกปฏิบัติ 
การร่วมมือแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์/วางแผน/แก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
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   8. การส่งเสริมสุขภาพ 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการส่งเสริมให้
ประชาชนเพิ่มสมรรถนะ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและตระหนักถึงการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของ
ตนเองทั้งร่างกายและจิตใจโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเหล่าน้ันต้องสามารถบ่งบอกความมุ่งมั่นปรารถ นา
ของตนเอง สามารถตอบสนองต่อปัญหาของตนเองสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพ 
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือปรับตนให้เขา้กับสิ่งแวดลอ้ม หลีกเลี่ยงหรือลดปจัจัยลบทีเ่ป็นสาเหตุ
ท าลายสุขภาพ เช่น ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค การขาดจิตสานึกในเร่ืองของความ ปลอดภัยที่ท าใหเ้กดิ
อุบัติเหตุ ขณะเดียวกันให้ความส าคัญหรือเพิ่มปัจจัยบวกที่ท าให้มีสุขภาพดี เช่น การออกก าลังกายเพิ่มขึน้ 
รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการและมีคุณภาพ พักผ่อนนอนหลับเพียงพอ สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่เกิดจากก ารมี
พฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์ เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น เพื่อการบรรลุ
ซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวติสู่วัยสูงอายุที่สขุภาพดี และมีคุณภาพ 
   9. การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการจัดการและเป็ น
ต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของตนเอง ตลอดจนครอบครัวและชุมชน สามารถ
สร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้จัดทาแผนการจัดการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงค้นหาต้นทุนทางสังคมหรือกลไก เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแ รง   
และมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยนื  
   10. นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับงานอนามัยแม่
และเด็กของชุมชนในการดูแลหญิงตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด และดูแล
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการท างานเชิงรุกตั้งแต่การเตรียมคว าม
พร้อมหญิงวัยเจริญพันธุ์ก่อนตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ควบคู่กับการฝากครรภ์เร็วและ
สม่ าเสมอ การเฝ้าระวังความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย การดูแลแม่หลังคลอด
เพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง การดูแลและส่งเสริมเด็กให้ได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ การส่งเสริมให้เ ด็กมี
พัฒนาการสมวัย รวมทั้งการส่งเสริมความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างคุณภาพใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
    11. ทันตสุขภาพ 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการดูแลทันตสุขภาพ
ของตนเองและประชาชน โดย 1) มีความรู้และสามารถบอกถึงสาเหตุของโรคในช่องปากความผิดปกติที่
เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาของโรคในช่องปากได้ 2) มีความตระหนักในการส่งเสริม ป้องกัน 
ดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนมีทันตสุขภาพที่ดีโดยมีพฤติกรรมการบริโภค
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อาหาร การท าความสะอาดช่องปากและใช้ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิช าก าร 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 3) สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันและ
สนับสนุนควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากได้ 4) จัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุท าให้ เกิด
ปัญหาและก่อให้เกิดความผิดปกติในการเกิดโรคในช่องปาก ได้แก่  โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริ
ทันต์ เช่น ลดปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคอาหารหวาน การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี ฯลฯ 5) สามารถ
ตรวจเฝ้าระวังเบื้องต้น ประเมินกลุ่มเสี่ยง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ด้านทันตสุขภาพ โดยมี
ส่วนร่วมผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพที่เหมาะสม และ 6) ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น แนะน า และส่งต่อ
ประชาชนเพื่อไปรับบริการป้องกัน แก้ไขรักษาและฟื้นฟูทางทันตกรรม ต่อไป  
   12. การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
   การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกั น
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 4 กลุ่มโรคหลัก ประกอบด้วย โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด (โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง) โรคมะเร็ง และโรคทางเดินหายใจเ ร้ือ รัง 
รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ได้แก่ สุรา ยาสูบ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม (หวานมัน 
เค็มเกิน หรือขาดผักผลไม้) และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอโดยสามารถิเคราะห์/วางแผน/แก้ไข
ปัญหาเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและปัจจัยเสี่ยง ประสานความร่วมมือของชุมชน สังคม 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรเป็นต้นแบบใน
การดูแลสุขภาพตนเอง มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ บริโภค อาหารหวาน มัน เค็ม อย่างเหมาะสม ไม่
บ ริโภคสุรา/ยาสูบและ BMI ไม่เกินเกณฑ์ ซึ่งสามารถให้ความรู้และสื่อสารกับคนในชุมชน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ได้แก่ เลิกบุหร่ี 
เลิกสุรา ลดการบริโภคอาหารหวาน มันเค็ม เพิ่มกิจกรรมทางกายในการลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รวมถึง
สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เคร่ืองวัดความดันโลหิตใช้แอปพลิเคชันประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk Score) การส่งข้อมูล ตลอดจนสามารถระบุผู้ที่ป่วยและผู้ที่มีความ
เสี่ยงในเขตรับผิดชอบและสามารถจัดการให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัดและรับประทานยาตามแพทย์สั่ง 
โดยมีเป้าหมายในการลดกลุ่มเสี่ยง เพิ่มการเข้าถึงบริการ และเพิ่มอัตราผู้ป่วยที่ควบคมุโรคได้ 

 3.7.6 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนัก
จัดการสุขภาพชุมชน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนักจัดการสุขภาพชุมชนคือ ผู้ที่สามารถบริหาร
จัดการทุนคนและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อใช้พัฒนาด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและเป็นได้ทั้งแกน
น าด าเนินการจัดการสุขภาพ ให้ค าชี้แนะ ประสาน มอบหมายงาน และควบคุมทีมงานให้ด าเนินงานไป
ตามแผนได้ส าเร็จ 
 1. จัดการตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองและน าความรู้จากการ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองไปขับเคลื่อนหมู่บา้น/ ชุมชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. จัดการครอบครัวให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง  
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  3. จัดการชุมชน โดยเป็นผู้ร่วมด าเนินการ ประสานงาน บริหารจัดการ ติดตามก ากับ 
ประเมินผล ให้ค าชี้แนะในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกั นและ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนได้ส าเร็จ ได้แก่  
   3.1 จัดท าแผนด้านสุขภาพ โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ  
    ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจและประเมินสถานการณ์ชุมชน  
    ขั้นตอนที่ 2 สร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ ชุมชน  
    ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนด้านสุขภาพ โดยเร่ิมจากประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย แกนน าชุมชน น าแผนชุมชนและ
แผนสุขภาพที่ได้ประกาศให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในกระบวนการท าแผน 
  3.2 จัดการงบประมาณ เพื่อใช้ในด้านเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยเป็นการจัดการงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อใช้เกิด
ประโยชน์สูงสุดผลงานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงบประมาณทั้งภาครัฐ เอกชน และจากหน่วยงาน
อื่น ๆ ทั้งในและนอกชุมชน 
  3.3 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนคือ  

 3.1 ส ารวจ ค้นหา จัดท าทะเบียน 
  3.2 เตรียมชุมชนเพื่อรับการตรวจสุขภาพเชิงรุก  

    3.3. จัดกิจกรรมการคัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น  
    4. ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ  
    5. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
    6. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/ ชมรมผู้ป่วยโรคเร้ือรังและมีกิจกรรมเพื่อน 
ช่วยเพื่อน  
    7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ  
    8. จัดระบบและทีมติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และสรุปผล 
 4. การประเมินผลการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
ประเมินผลที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท าให้ชุมชนรับรู้สถานการณ์ และผลจากการท างานของทีมที่ผ่านมา
ได้ทั่วถึงหัวใจส าคัญของการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมคือ การสร้าง/ เสริมสร้างแนวคิดและกระบวนการ
ประเมินผลให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นในการประเมินผลงาน 
แ ล ะจะท า ใ ห้ ค้ นห า จุด อ่ อ น ก ารด า เ นินง า นข อ งชุ มช น ได้ อ ย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล ยิ่ ง ขึ้ น  
ดังน้ัน ควรสร้างระบบการประเมินผลการด าเนินงานของชุมชน ดังน้ี  
 1) จัดตั้งทีม/ คณะท างานในการติดตามประเมินผลที่มีองค์ประกอบจากภาคีเครือข่าย/ 
จากหน่วยงานต่าง ๆ  
 2) ก าหนดหัวข้อ/ประเด็นในการติดตามประเมินผล พร้อมจัดท าแบบติดตามประเมิน  
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 3) จัดท าแผนออกติดตามประเมินผล  
 4) ออกติดตาม ประเมิน  
 5) น าผลจากการประเมินมาน าเสนอแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และวิเคราะห์  
 6) สรุปผลโดยคณะท างาน  
 7) จัดเวทีน าเสนอผลงานให้ชุมชนรับทราบ แสดงความยินดีในความส าเร็จ วางแผนแก้ไข
ในส่วนที่เป็นปัญหา และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันเพื่อน าเข้าไปสู่กระบวนการจัดแผนงานโครงก าร
ต่อไป 
 3.7.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
นครบาล หรือเขตเมือง 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนครบาลหรือเขตเมืองทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและจัดการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง จัดการสภาวะแวดล้อม และปฏิบัติตามกติกาของสงัคม ดังน้ี 

1. ประสานราษฎร์ 
2. เชื่อมรัฐ โดยการติดต่อ สื่อสาร เชื่อมประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเป็นตัวกลาง 

เชื่อมประสานระหว่างประชาชนในชุมชนกับหน่วยของรัฐและเอกชน 
 3. ร่วมขจัดภัยสุขภาพ โดย  
  3.1 ตรวจ วัด คัดกรอง และค้นหาผู้ป่วยและผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน 
หัวใจ และมะเร็ง ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
  3.2 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในเขตรับผิดชอบต้องด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้จนท าให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้  
  3.3 ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.4 จัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสุขภาพของชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน
แบบร่วมคิด ร่วมท า  
  3.5 เชื่อมประสานการบริการการจัดการสุขภาพชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพใน
ระบบหลักประกันสุขภาพกับสถานบริการ  
  3.6 จัดท าข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับการสนับสนุนโครงการ
ประกันสุขภาพของชุมชนและจัดระบบสื่อสารของชุมชน เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังของชุมชน  
  3.7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองและน าความรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
ไปขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

3.7.9 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย  
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย 
2. มีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย 
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3. สามารถน าความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานตามบทบาทนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยใน
ชุมชนได้ 

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้บทบาท  
  4.1 ความหมายของการรับรู้ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของ การ หมายถึง งาน สิ่งหรือเร่ืองที่ท า มักใช้ควบคู่
กับค าว่างาน เช่น การงาน เป็นการเป็นงาน ได้การได้งาน ถ้าอยู่หน้านามหมายความว่า เร่ืองธุระ หน้าที่  
เช่น การบ้าน การครัว การครัว การคลัง การเมือง ถ้าอยู่หน้ากริยาท าให้กริยาเป็นนาม เช่น การกิน  
การนอน 

 Dember and Warm (1977) กล่าวว่า การรับรู้ในทางทฤษฎีถือว่าเป็นสภาพทางจิตวิทยา 
การรับ รู้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เห็นหรือสามาร ถสังเกตได้โดยตรง 
ในทางจิตวิทยาถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อนหรือตัวกระตุ้น อันได้แก่ สิ่งที่บุคคลได้เห็น ได้ยิน หรือ
มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยกับพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งการแสดงออกจะเป็นผลจากการรับ รู้ภาย ในที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ความจ า แรงกระตุ้น และอารมณ์ ซึ่งการรับรู้น้ันจะต้องอาศัยประสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้เดิมเป็นตัวช่วยในการตีความหรือแปล หากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเร่ืองน้ัน ไปก็จะไม่มีการ
รับรู้สิ่งน้ัน  (Garison and Magoon, 1972; Finnergan,1975; กันยา สุวรรณแสง, 2542) 

ประเภทของการรับรู้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์, 2528) ดังน้ี 
1. การรับรู้ทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เช่น รู้สึกดีใจ เสียใจ 

ตื่นเต้น รัก เกลียด ชื่นชม เป็นต้น 
2. การรับรู้ลักษณะของบุคคล ต้องอาศัยการแปลข้อมูล 3 ประการ คือ 
   2.1 ลักษณะทางกายภาพ เช่น รูปร่าง หน้าตา ลักษณะแขนขา เท้า สีผิว เป็นต้น 
   2.2 พฤติกรรม เช่น การพูดคุย การยิ้ม การหัวเราะ การเดิน 
   2.3 ค าบอกเล่า เช่น ค าบอกเล่าจากญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้ใกล้ชิด 
3. การรับรู้ภาพพจน์ของบุคคล หมายถึง มโนภาพหรือมโนคติของสิ่งต่าง ๆ ตามที่บุคคลรับ รู้

เป็นภาพที่อยู่ในความคิด หรือจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอกลักษณะของภาพเหล่าน้ันให้
ผู้อื่นทราบได้ด้วย 

4. การรับ รู้ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นการตีความหรือการแปลความหมายสิ่งต่าง  ๆ  
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคมตามความเชื่อของตนเอง เพื่อให้เกิ ดความเข้า ใ จ 
และสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ  เหล่าน้ีได้ การรับ รู้ปรากฎการณ์ทางสังคมน้ันอยู่กับสาเหตุส าคัญ  
2 ประการ คือ 

  4.1 ระดับการรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เชาว์ปัญญา
หรือความเฉลียวฉลาด เมื่อต่างกันย่อมตีความต่อสิ่งตา่ง ๆ  ได้แตกต่างกันด้วย  

  4.2 การเปลี่ยนการรับรู้ คือ ถ้าผู้ที่มีการรับ รู้ต่ า เมื่อได้โอกาสสนทนาหรืออภิปรายกับ  
ผู้ที่มีการรับรู้สูง ก็อาจจะถูกผู้มีการรับรู้สูงเปลี่ยนแนวคิดหรือแนวทางในการรับรู้ได้ 
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   4.2 ความหมายของบทบาท 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายของ บทบาท หมายถึงการท าท่าตามบท การร า  

ตามบท โดยปริยายหมายความว่า การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่นบทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู 
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2526) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง สิ่งที่ เชื่อมโยงกัน

ระหว่างบุคคลกับองค์การ และแสดงพฤติกรรมของคนในองค์การที่คาดว่าจะแสดงออกบทบาทเกิดจากผล
การเกี่ยวข้องกันขององค์การที่เป็นทางการ เทคนิควิธีการ องค์การที่ไม่เป็นทางการ และความคาดหมาย
ของบุคคลในงานที่ท า ได้จ าแนกลักษณะของบทบาทไว ้3 ประการ ดังน้ี 

1. บทบาทที่ก าหนดไว้หรือบทบาทตามอุดมคติ (Prescribed or ideal role) เป็นบทบาทที่
ก าหนดสิทธิหน้าที่ของต าแหน่งไว้อยา่งแน่นอนและชัดเจน 

2. บทบาทที่ควรกระท า (Perceived role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าควรกระท าต าม
หน้าที่ในต าแหน่งน้ัน ๆ  ซึ่งอาจจะเป็นไปตามบทบาทที่ก าหนดไว้ทุกประการหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่ด ารงต าแหน่งน้ัน ๆ  

3. บทบาทที่กระท าจริง (Performed role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระท าจริง ๆ ตามความ 
เชื่อ ความคาดหวัง ความกดดัน ตลอดจนโอกาสที่จะกระท าในแต่ละสงคมในช่วงระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่งน้ัน ๆ 

  4.3 ความหมายของการรับรู้บทบาท 
  การรับรู้บทบาท หมายถึง การยืนยันว่ารู้การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ หรือการรับว่ารู้การท า
ตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 
  คันธวุฒิ พลอยอุบล (2551) กล่าวว่า การรับรู้บทบาท หมายถึง การแปลความหมายของบุคคล
จากสิ่งได้เห็น ได้ยินหรือมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย และแสดงพฤติกรรมออกตามความเข้าใจ ความคิด  
และความรู้สึกที่เกิดขึ้นของตนเองในการกระท าตามหน้าที่ที่บุคคลพึงกระท าตามต าแหน่งหรือต ามที่
องค์กรเป็นผู้ก าหนดโดยอาศัยประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม 
  เยาวลักษณ์ แสงสว่าง (2557, หน้า 41) กล่าวว่า การรับรู้บทบาทเป็นกระบวนการที่ค นเรา  
มีประสบการณ์กับวัตถุ ห รือเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยอาศัยอวัยวะในการรับสัมผัสและใช้สมองในการ
วิเคราะห์สัมผัสเพื่อแปลออกมาเป็นความหมาย หรือเรียกว่า การรับรู้ ซึ่งในการรับรู้บทบาทต้องมีการรับรู้
ต ามบ ท บ าทที่ต้อ งป ฏิบัติต ามหน้าที่ ที่ ได้ รับมอบหมายให้ถูกต้ อง และตรงกับวั ตถุป ระสงค์  
ที่ผู้ให้บริการต้องการ 
  จากความหมายของการรับรู้ บทบาท และการรับรู้บทบาท สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้บทบาท 
หมายถึง การยืนยันว่ารู้หรือการรับว่ารู้การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติในขณะที่อยู่ในต าแหน่งน้ัน 
ๆ โดยให้สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม จากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน หรือมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย และแสดง
พฤติกรรมออกมาตามความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกที่เกิดขึ้นของตนเอง 
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1. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ 6 ด้าน ดังน้ี 
  1.1 ภาวะทางสรีระและกายวิภาค (Physiological and anatomical condition) เป็นสิ่งที่

ร่างกายน้ันเป็นอยู่ในด้านรูปร่าง การท างานของร่างกายซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละเชือ้ชาติ 
  1.2 อิทธิพลของครอบครัว (Family  influence) เป็นพื้นฐานของบุคคลในการให้ความ

สนใจและตีความหมายสิ่งต่าง ๆ  ที่เข้ามาในชีวิต 
  1.3 อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural influence) เป็นพื้นฐานของก ารด ารง ชี วิ ต  

ในสังคมการอยู่ร่วมกัน การท างานและวิถีชีวิต 
  1.4 สิ่งจูงใจ ความต้องการ เป้าหมาย (Moive, Needs and Goals) เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามช่วงเวลาหน่ึง ๆ  ของชีวิตอันเกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์และทัศนคติของบุคคลน้ันต่อชวีิต  
  1.5 ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) เป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบประสบการณ์

ใหม่ที่ได้รับและให้ความหมายตอ่สิ่งน้ันว่าดีหรือเลวกว่าเดิม 
  1.6 ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality characteristics) เป็นพื้นฐานลักษณะนิสัยของบคุคล

ที่ส่งผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกันไป 
 

5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
   5.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
  Helliegel, et  al. (2001) ให้ความหมายแรงจูงใจว่า เป็นแรงผลักดันต่อบุคคลหรือแรงผลักดนั
ภายในตัวบุคคลที่ส่งผลให้บคุคลมีพฤติกรรมที่มีทิศทางไปสูเ่ป้าประสงค์ 
  Johns (1996) กล่าวว่า เป็นการยากที่จะนิยมค าว่า แรงจูงใจ แต่เมื่อกล่าวถึงบุคคลในองค์การ
ที่มีแรงจูงใจในการท างาน จะพบว่า บุคคลน้ันจะท างานหนัก ท างานอย่างไม่หยุดยั้ง และทิศทางการ
แสดงออกพฤติกรรมมุ่งสู่ผลลพัธ์ที่ด ี
  Moorhead and Giffin (1995, P. 78) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกลุ่มของแรงผลักดันที่ส่งผลให้
บุคคลมีพฤติกรรมในแนวทางที่ต้องการ 
  Mondy, Arthur and Premeaux (1991. P. 292) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นความเต็มใจที่ จะใช้
ความพยายามตามทิศทางที่เป็นวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  สมยศ นาวีการ (2543 , หน้า 28-291) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นพลังที่วิเ ร่ิม ก ากับและค้ าจุน 
พฤติกรรมและการกระท าส่วนบุคคล คุณลักษณะพื้นฐานของแรงจูงใจ 3 ประการ คือ ความพยายาม 
ความไม่หยุดยั้ง และทิศทาง 
  นิตยา เพ็ญศิวินภา (2555) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นแรงผลักตันภายในที่จะท าให้บุคคลท างาน
ด้วยความเต็มใจ และมีพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ มีลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

1. การปลุกเร้า (Arousal หรือ Activation) แรงจูใจเป็นสภาวะภายในของบุคคล ที่เร้าให้เกิด 
ความสนใจเลือกที่จะกระท า และมีพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของคน 
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2. พฤติกรรมของบุคคลที่มีแรงจูงใจจะมีลักษณะของการใช้ความพยายามและเป็นไปอย่ าง  
ไม่หยุดยั้ง 

3. พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจะมีทิศทางที่มุ่งสูเ่ป้าหมายที่ต้องการ 
จากความหมายของแรงจูงใจสามารถสรุปได้ว่า แจงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่เป็นความต้องการของ

คนท างานภายในตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการท างานที่ส่งเสริมให้บุคคลมีความพอใจ
แ ล ะก ระตื อ รือ ร้นใ นก ารท าง าน เมื่ อ ไ ด้ รับ ก ารตอ บ ส นอ งบุ ค คล จะ เกิ ด ค ว ามพึ งพอ ใจ 
ในการท างาน 

 
  5.2 ทฤษฎีสองปัจจัยในแรงจูงใจ (Two factors motivation theory) 
  เฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (1959) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ในการท างาน พบว่า มีปัจจัยที่ท าให้คนเกิดความพึงพอใจในการท างานว่ามีอยู่ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ
หรือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ปัจจัยทั้งสองจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความพึง
พอใจในการท างานมากยิ่งขึ้น เป็นทฤษฎีที่ เสนอแนะว่าความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย  
2 แนวคิด 

1 .  แ นว คิ ดที่ มี ขอ บเขตจากความพึ งพอ ใจ ( Satisfaction)  ไ ป ยั งค วาม ไม่พึ ง พอใจ 
(No Satisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 

2. แนวคิดที่มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังความไม่พึงพอใจ                           
(No Satisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  2.1 ปัจจัยจูงใจหรือกระตุ้น (Motivation factor or Motivations) เป็นปัจจัยภายใน (ความ
ต้องการภายใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพอใจในการท างาน(Job satisfiers) ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่เป็นตัวกระตุ้นที่จะน ามาใช้จูงใจให้คนปฏิบัติงานดีขึ้นเช่น ความก้าวหน้าความส าเร็จ การยกย่อง ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นที่น ามาใช้จูงใจให้คนปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ได้แก่ 

    2.1.1 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ท างานได้เสร็จสิ้น และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหา และการแสดงสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดที่จะส่งผลให้เห็นผลงานของบุคคล เมื่อบุคคลปฏิบัติงานหรือท าอะไรได้ส าเร็จก็จะมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจว่าได้ท างานส าเร็จ ซึ่งจะท าให้มีความพอใจในการปฏิบัติงานน้ัน 

    2.1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่ าจะ
เป็นจากผู้บังคับบัญชา กลุ่มเพื่อน บุคคลในหน่วยงาน หรือจากบุคคลอื่น ซึ่งการยอมรับน้ีอาจอยู่ในรูปของ
การยกย่องชมเชย เมื่อบุคคลได้รับการยอมรับนับถือก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

    2.1.3 โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
สถานะหรือต าแหน่งของบุคคลในองค์กร โดยมีการเพิ่มงานในความรับผิดชอบมากขึ้นความก้าวห น้า
อาจจะมีหลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้าในต้านหน้าที่การงาน และเงินเดือน ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับความท้าว
หน้าก็เท่ากับได้รับการตอบสนองความต้องการของบุคคล  
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    2.1.4 ลักษณะงาน (The work itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดี หรือไม่ดีของบุคคลที่มตีอ่
ลักษณะของงาน เช่น งานที่ง่ายหรือยากจนเกินไป ลักษณะงานจะเป็นสิ่งที่จะจูงใจบุคคลได้ถ้าผู้บ ริห าร
หรือหัวหน้างานได้ให้เป็นการจูงใจ เช่น การใช้เทคนิคในการมอบหมายงานให้งานโดยตรงกับ
ความสามารถของบุคคลตรงกับความชอบหรือความถนัดของบุคคล รวมทั้งการมอบหมายงานที่มีลักษณะ
ไม่ยากเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีปริมาณมากจนเกินไป รวมทั้งการมอบหมายงานอย่าง
เป็นธรรม 

    2.1.5 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ  และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ บุคคลจะมีความพึงพอใจ
เมื่อได้รับผิดชอบที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ หากบุคคลได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานแล้วจะท าใหม้ี
ความรักงาน และมีความพึงพอใจในงานมากยิ่งขึ้น 

  2 .2  ปั จ จัย ค้ า จุนห รือปัจ จัยสุข อนามัย ( Maintenance factor or Hygiene factor) 
ในภาษาไทยมีผู้แปลให้ความหมายในค าอื่นอีก ได้แก่ ปัจจัยการด ารงรักษา ปัจจัยสุขอนามัยเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Job satisfiers) การเสนอปัจจัย น้ี
ไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของ Hygiene แต่เป็นการป้องกันความไม่พึงพอใจ ประกอบด้วยปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมาท างาน หรือการขาดงานของพนักงาน เช่นนโยบายบริษัท การบังคับบัญชา ความ
มั่นคงในงาน ค่าตอบแทน สภาพการท างาน เป็นต้น ได้แก่ 

    2.2.1 เงินเดือนหรือค่าตอบแทน (Salary or compensation) หมายถึง ผลตอบแทน
หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมในหน่วยงาน ความพึงพอใจในเงินเดือนหรือความพึงพอ ใจ
หรือไม่พอใจต่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น 

    2.2.2 ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ( Relationship) ได้แก่ การพบปะติดต่อกัน
ไม่ว่าจะเป็นทางกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้บังคับบัญชาผู้ใด้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

    2.2.3 สถานภาพในการท างาน (Working condition) หมายถึง ลักษณะของสถานที่เปน็
องค์ประกอบให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน สภาพทางกายภาพของสถานที่ท างาน เช่น การถ่ายเทอากาศ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ  รวมทั้งปริมาณงานตลอดจนเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน 

    2.2.4 นโยบายและการบริหารงาน (Police and administration) หมายถึง การจัดการ 
การบริหารงานขององค์กรและการติดต่อสื่อสารในองค์กร การจัดการ และการบริหารงานองค์กร รวมถึง
การติดต่อภายในองค์กร นโยบายขององค์กรจะต้องเด่นชัดเพื่อให้บคุคลด าเนินงานได้ถูกต้อง  

    2.2.5 ความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกของคนที่มีต่อความมั่นคง
ของงาน หรือความมั่นคงและยั่งยืนในการปฏิบัติงาน การท างานหรืออาชีพปฏิบัติงานและมีความสัมพันธ์
อันดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกแผนก  
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    2.2.6 วิธีปกครองบังคับบัญชา (Technical supervision) หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน การที่บุคคลสามารถปฏิบัติงาน
และมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บังคับบญัชา  

เฮอร์ซเบิร์ก ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบด้วยการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่าน้ัน จึง  
จะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างานขึ้ นมาได้ แต่ถ้าได้ค่าลบไม่ท าให้บุคคลไม่พึงพอใจในก าร
ท างานแต่อย่างใด โดยปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนเป็นความต้องการของการค้ าจุนเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
ความสุข คนท างาน เพราะเป็นแรงจงใจในการท างานแลเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองทั้งสองด้านบุคคล
จะเกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นการศึกษาเจตคติ และการสร้างความสัมพันธ์นดีในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและด้านสิ่งแวดล้อมในการท าง าน
มนุษย์มีความต้องการหลายระดับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน ยังพบว่าความต้องการของมนุษย์  มี 2 
ลักษณะ คือ ความต้องการด้านร่างกาย และความปรารถนาความสุขทางใจ การที่น าปัจจัยต่าง ๆ มาเป็น
สิ่งจูงใจให้มนุษย์เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้ประสบความส าเร็จของงาน มีข้อพิจารณาดังน้ี 

1. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของทั้งสองด้านน้ันเห็นได้ชัดว่าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง 
ต่อกันหรือเป็นปรากฏการณ์ที่ เป็ นสิ่งต รงกันข้ ามกั น เลย ( Not polar opposites of the same 
phenomenon) เช่น องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพืงพอใจในงานก็จะโน้มน าจิตใจของคนงานไปในทาง
ที่เสริมสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท าอยู่ ตรงกันข้ามกับองค์ประกอบที่ไม่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงานก็
จะโน้มน าจิตใจของคนท างานไปในทางเสื่อม คือ เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานที่ท ามากขึ้นเร่ือย ๆ  

2. ผลจากการส ารวจจะต่างจากความเชื่อแต่เดิมที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าองค์ประกอบทีม่ี
ผลอย่างใดอย่างหน่ึงน้ันจะมีผลในทางตรงกันข้ามเสมอ กล่าวคือ ถ้าหากสภาพการท างานไม่ดีก็ จะ เป็น
เหตุให้คนท างานเกิดความไม่พึ่งพอใจในงานและจะมีข้อเสนอว่าถ้าได้ป รับปรุงสภาพการท างานให้ดีขึ้น
แล้ว ก็จะส่งผลให้คนท างานเกิดความพึงพอใจในการท างานขึ้นมาได้แต่เฮอร์ซเปิร์ก ได้ให้ข้อสรุปว่า 

  2.1 ถ้าสภาพการท างานได้ถูกปรับปรุงแล้ว ความไม่พึงพอใจในงานของคนท างานก็อาจจะ
หายไปได้บ้าง ส่วนความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่น้ันยังไม่สามารถสรุปได้ตรงข้าม 

  2.2 ถ้าปราศจากองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพอใจในงาน อันได้แก่ ความส าเร็จ                       
และการได้รับยกย่องนับถือแล้วก็มิได้หมายความว่าจะเป็นผลท าให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้นแก่คนงาน ซึ่ง
เฮร์ซเบิร์กเรียกปัจจัยแห่งความใจในงานว่า "ปัจจัยจูงใจ (Motivotor factors)"  ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานว่า "ปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) หรือปัจจัยบ ารุงรักษา (Maintenance 
factors)" 

  2.3 ปัจจัยอนามัย เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกองค์การควรจะมีเพื่อให้องค์การอยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์ แต่ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงานโดยตรงและหากมีปัจจัย น้ีคนท างานจะมีความ รู้สึก               
ว่าตนเองมีมูลเหตุจูงใจที่จะปฏิบัติงาน 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยจูงใจน้ันเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้บุคคลมีความพอใจและกระตือรือร้น           
ในการท างาน ซึ่งปัจจัย จูงใจเป็นปัจจัยภายในของตัวบุคคล และเป็นปัจจัยที่ จูงใจบุคคลให้ท างาน  
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ส่วนปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความไม่พอใจในการท างาน 
ทั้ง น้ี หากบุคคลไม่ใด้ รับการตอบสนองปัจจัยน้ีแล้ว บุคคลน้ันจะไม่พอใจในการปฏิบัติงานจะท าให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง อาจเกิดถดถอย หรือลาออกได้ 
 
6. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
  6.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม  
  ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน (2553) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม คือ บทบาทการท างาน 
(Function) ของความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) การสนับสนุนทางสังคมอาจนิยามได้ว่า
เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ให้ความเป็นเพื่อน( Companionship) การช่วยเหลือ 
(Assistance) และการหล่อเลี้ยงทางอารมณ์ (Emotional nourishment) โดยมีการระบุประเภทของการ
สนับสนุนทางสังคมเป็น 4 ประการ ได้แก่ การให้ก าลังใจ ( Emotional) การสนับสนุนเคร่ืองมือ 
(Instrumental) การสนับสนุนข้อมูล (Informational)และการสนับสนุนเชิงประเมิน (Appraisal) โดย
การให้ก าลังใจ (Emotional support) หมายถึง การแสดงความห่วงใย ความเห็นใจ ความรัก และความ
ไว้ใจ การสนับสนุนทางเคร่ืองมือ (Instrumental support) ได้แก่ การสนับสนุนหรือลงมือเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการสนับสนุนด้วยสิ่งของหรือบริการต่าง ๆ ส่วนการสนับสนุนข้อมูล ( Informational  support) 
คือ การให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และสุดท้าย การสนับสนุนเชิงประเมิน 
(Appraisal suppor) หมายถึง การสนับสนุนโดยการยืนยันห รือให้การตอบ รับเชิงส ร้าง ส ร รค์   
( Constructive feedback) ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินตนเอง ( Self-evaluation) ชนิดของการ
สนับสนุนที่ให้ประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ อาจจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสภาพและระดับขั้นของ
สถานการณ์ที่บุคคลก าลังประสบอยู่  โดยการให้ก าลังเอาใจช่วยได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตในชีวิต ในขณะที่การ
สนับสนุนข้อมูลมีประโยชน์มากกว่าการช่วยให้บุคคลเข้าใจว่าจะเข้าถึงเพื่อนของตนเองได้อย่างไร ส่วน
การสนับสนุนทางเคร่ืองมือหรือในเชิงรูปธรรมจะเป็นตัวช่วยในการท าหน้าที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น การ
เตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้รับประทาน หรือการช่วยขับรถพาเด็ก ๆ  ไปท ากิจกรรมนันทนาการ ในขณะ
ที่การสนับสนุนเชิงประเมินหรือยืนยัน ประกอบด้วยการตอบรับเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยให้บุคคลตระหนักถึง
จุดเด่นและศักยภาพของตนเองได้ 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2553) แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ชนิดของการช่วยเหลอืที่
สมาชิกที่เป็นเครือข่ายทางสังคม ให้การสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม ได้แก่  

 1) การยอมรับสนับสนุนด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Emotion  support) เช่น การฟัง แสดงให้
เห็นว่าสนใจ ยอมรับ ไว้วางใจ  

 2) การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ (Instrumental support) ได้แก่ การให้อุปกรณ์ สิ่งของ เงิน 
เวลา เพื่อเอื้อให้เกิดพฤติกรรม  

 3) การสนับสนุนด้านข้อมูล ( Information appraisal support) เช่น กรให้ข้อมูลย้อนกลับ  
โดยเครือข่ายทางสังคมหรือแรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ กลุ่มครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน  
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เพื่อนบ้าน ฯลฯ ที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) มีโครงสร้าง (Structural) เช่น จ านวนคน การรู้จักมักคุ้น 
2) การมีปฏิสัมพันธ์ ความถี่ของการพบปะกัน ความง่ายในการพบปะ และ 3) มีหน้าที่ (Function) เช่น 
ให้แรงสนับสนุนทางสังคมพันธะสัญญาต่อกัน และให้ความรู้สึกมีคุณค่าทางสังคม 

 จากความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถสรุปได้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถงึ 
สิ่งที่สมาชิกในเครือข่ายทางสังคมที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันให้การสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม โดยได้รับ
ค ว ามช่ ว ย เห ลื อ ด้ านอ า ร มณ์ /  ค ว าม รู้สึ ก  ด้ านก ารป ระ เมิ น คุณค่ า  ด้ านท รัพ ย า ก ร  
และด้านข้อมูลข่าวสาร 

  6.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) (จุฬาภรณ์ โสตะ,2554) 
  แรงสนับสนุนทางสังคม เป็นแนวคิดมาจากทฤษฎีจากการศึกษาทางสังคม จิต วิ ท ย า  
พบว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนน้ันมักจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และจะมีการแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์
แบบมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงความสนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยเหลือทางด้านความรู้ ด้านอารมณ์ ข้อมูล วัตถุสิ่งของ และอื่น ๆ  ท าให้เกิดค วามผูกพันได้ แรง
ส นับ ส นุนท างสัง คม น้ันจ า เป็นต่ อพฤติ กรรมขอ งแต่ ละคนมาก  โ ด ย เฉ พาะพฤติ กรรมทาง  
ด้านร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของแพทย์ 
พยาบาล หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

  6.3 องค์ประกอบของแรงสนับสนุนทางสังคม (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2554) 
 1. จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับการสนับสนุนทางสังคม 
 2. ลักษณะของการติดต่อสื่อสารน้ัน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะที่ผู้ รับเชื่อว่ า  

มีคนสนใจ เอาใจใส่ และมีความรัก ความหวังดีในตนอย่างจริงใจ 2) ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะที่ผู้รับ รู้สึกวา่
ตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในสังคม และ 3) ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะที่ผู้รับเชื่อว่า เขาเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมและสามารถทาประโยชน์แก่สงัคมได้ 

 3. ปัจจัยน าเข้าของแรงสนับสนุนอาจอยู่ในรูปข้อมูลข่าวสาร วัสดุสิ่งของหรือจิตใจ 
 4. จะต้องช่วยให้ ผู้รับได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ เขาต้องการ คือ การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้ง  

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 จึงสรุปได้ว่า หลักการของแรงสนับสนุนทางสังคมน้ันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ส าคัญ  

เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้กับผู้รับการสนับสนุนและผู้รับการสนับสนุนไ ม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวส าร
หรือวัสดุสิ่งของหรือจิตใจ ความรักความห่วงใย เป็นต้น 
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  6.4 ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคม (Type of Support) House ,1981 แรงสนับสนุนทาง
สังคมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบซึ่งพฤติกรรมการให้แรงสนับสนุนทางสังคมโดยเน้นถึง  
การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

 1. ด้านอารมณ์ (Emotional  Support) เป็นการแสดงออกถึงการยกย่อง เห็นคุณค่า  
ความรักความไว้วางใจ ความห่วงใย และการรับฟัง ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 

 2. ด้านการประเมินคุณค่า (Appraisal Support) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือข้อมูลที่น าไปใช้ประเมินตนเอง ในการรับรองการให้ข้อมูลป้อนกลับการเปรียบเทียบกับสงัคม  

 3. ด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information Support) ท าให้ได้ความรู้ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ  
การชี้แนะแนวทาง ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติและน าไปใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมได้  
 4. ด้านทรัพยากรหรือเคร่ืองมือ (Instrumental Support) ท าให้ได้รับความช่วยเหลือโดยตรง
ต่อความจ าเป็นของคนในเร่ืองวัสดุ สิ่งของ เงิน แรงงาน จากที่กล่าวมาข้างต้นน้ี แรงสนับสนุนทางสังคม
น้ัน เป็นสิ่งตอบสนองความต้องการทางด้าน จิตใจ อารมณ์ ของบุคคล  

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 ยุพิน อ้มพรมราช และชนะพล ศรีฤาชา (2556) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.48 และการ
ปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.56 คิดเป็นร้อยละ 82.6 
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value  0.001) และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ได้แก่ 
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สภาพการปฏิบัติงาน 
และรายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 48.5 ปัญหาและอุปสรรค คือ วัสดุอุปกรณ์
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับภาระงานที่มากขึ้น สรุปจากผลการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจและระดับการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับปานกล าง 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาคือ ควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังอย่างสม่ าเสมอ และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ให้ค าแนะน า และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน
ในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน  

 สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษา
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การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ พื้นที่ที่รับผิดชอบ อาชีพ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ อยู่ใน
ระดับปฏิบัติค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรักษาพยาบาล มีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปฏิบัติค่อนข้างมาก รองลงมาคือ ด้านการควบคุมและป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้าน
การฟื้นฟูสภาพ ตามล าดับ ผลเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่  พบว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่มีระดับการศึกษา สถานภาพ และ รายได้ ต่างกัน มีการปฏิ บัติงาน  
ตามบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  แต่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่รับผิดชอบต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
  วิภาพร สิทธิสาตร์ และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในการควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ในภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านความรู้ อยู่ในระดับสูง  
( X̅ = 9.30 ± 1.47) ความสามารถด้านทักษะ อยู่ในระดับต่ า ( X̅ = 13.38 ± 2.13) และด้านทัศนคติ  
อยู่ในระดับสูง (X̅ = 48.55 ± 5.95) 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีผลการปฏิบัติงานในการ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ร้อยละ 55.36 ( X̅ = 61.34 ± 10.43) และ  
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คือ 
ทัศนคติในการปฏิบัติงานโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีทัศนคติในระดับสูง มีโอกาสมีผล
การปฏิบัติงานมากเป็น 2.46 เท่า ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ระดับต่ า ถึง ปานกลาง (95%CI = 1.46 ถึง 4.15, p – value = 0.001) 
  สุวรรณี แสนสุข และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) ระดับการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 2) ปัจจัยส่วนบุคคลแรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทางสังคม ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ 3) อิทธิพลของปัจจัย
ส่วนบุคคล แรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษา
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ระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ระยะเวลาเป็น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เฉลี่ย 11.70 ปี เคยผ่านการอบรม และศึกษาดูงานด้านโรคเบาหวาน มี
แรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทางสังคมในการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน อยู่ใน
ระดับมากและ และปัจจัยด้านเพศ การอบรมพัฒนาศักยภาพ แรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเบาห วาน ของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 53.7 
  ยุทธนา แยบคาย  (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ        
1) ศึกษาระดับคะแนนความรู้ เจตคติ การรับรู้บทบาท แรงสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ2) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน และความสามารถของปัจ จัย
ด้านความรู้ เจตคติการรับรู้บทบาท แรงสนับสนุนทางสังคมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยส่วน
บุคคลในการพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เจตคติ การรับรู้บทบาท แรงสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขป ระจ า
หมู่บ้านมีคะแนนอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเรียงล าดับตามความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของการ
ปฏิบัติงานจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 48.7 (R Square = 0.987) 2) การรับรู้บทบาท มีผลทางบวกต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เป็นร้อยละ 54.7 (R Square Change = 
0.060, R Square = 0.547) และ 3) แรงสนับสนุนทางสังคม มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เป็นร้อยละ 57.0 (R Square Change = 0.024, R Square 
= 0.570) สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่ข้านได้ ร้อยละ 57.0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.755 และ
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ + 8.226 ผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้
พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการรับ รู้
บทบาท และเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคม 
 สิทธิพร เกษจ้อย (2560) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2) บทบาทในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมทั้งหมดอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านป้องกันโรคอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน            
มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00) ด้านการฟื้นฟูสภาพมีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก (X̅ = 3.86) ด้านการรักษาพยาบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (X̅ =3.84) 
และ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีบทบาทในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.77)  
  แจ่มนภา ใขค า และคณะ (2560) ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุน
ทางสังคม กับบทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต าบล
ธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ                    
มีความสัมพันธ์กับบทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอ ายุ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับแรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมด้าน
อารมณ์ ด้านการประเมิน และด้านทรัพยากร มีความสัมพันธ์กับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมนัียส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปรางค์ จักรไชย และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในทีมหมอครอบครัว และศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มตัวอย่างเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในทีมหมอครอบครัวมีการปฏิบัติงานภาพรวม
อยู่ในระดับสูง (X̅  = 3.84, SD = 0.86) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในทีมหมอครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .33, .30 และ .52 ตามล าดับ) 
  จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้าง (2561) ศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ  
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบว่า                  
กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก( X̅ =4.47, SD =0.45) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ (r=0.69) ความก้าวหน้า (r=0.64) การได้รับการยอมรับนับถือ (r=0.62)ความสัมพันธ์ในก าร
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ท างาน (r=0.60) และ สภาพแวดล้อมในการท างาน (r=.55) และเมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน 
พบว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าและการได้รับการยอมรับนับถือ สามารถร่วมกันท านาย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ร้อยละ 58.6 
 ธัญญาสิริ และคณะ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดก าร
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติงานในการด าเนินง าน
หมู่บ้านจัดกรสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน มี
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสัมพันธภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านกับประชาชน ผู้น าท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ในระดับมากที่สุ ด ด้านการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอยู่ในระดับน้อย  และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง  

 ปิยรัตน์ ชูมี และจิราพร อุดมกิจพิพัฒน์ (2563) ศึกษาเร่ือง ความรู้ด้านโรคเร้ือรังและสมรรถนะ
ในการให้บริการด้านโรคเร้ือรังในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี            
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ด้านโรคเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ2) ศึกษาสมรรถนะในการให้บริการด้านโรคเร้ือรังในชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ด้านโรคเร้ือรังของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 67.13) สมรรถนะในการให้บ ริก าร
ด้านโรคเร้ือรังในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅  = 
1.94, S.D. =0.88)  
 พงศธร เหลือหลาย (2564) ศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานป้องกั นและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แบ่งระยะการวิจัย  ออกเป็น 3 ระยะ
ตามกระบวนการวิจัย ได้แก่ 1) การศึกษาการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 2) การศึกษาองค์ประกอบการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ 3) การศึกษาประสิทธิผลขององค์ประกอบ
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 18.1, การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 17.1, การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 16.4, การจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อธิบายความแปรปรวนได้
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ร้อยละ 9.0, และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 5.1, สรุปได้ว่าทั้ง 5 
องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 65.8 เมื่อน าองค์ประกอบการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า หมู่บ้านไปทดลองใช้ พบว่า กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของอาสาสมัครสาธารณสุขป ระจ า
หมู่บ้านสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบการ ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดตอ่เร้ือรังของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่พัฒนาขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโ รค             
ไม่ติดต่อเร้ือรังได้ จึงควรน าไปใช้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและน าประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ  
ตามความเหมาะสมต่อไป 
 ประนอม กาญจนวณิชย์ (2564) ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 72.09 มีอายุ
เฉลี่ย 61.06 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 46.77 และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปล าย 
ร้อยละ 36.18 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 68.99 2) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อก าร
เกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ต่ออุปสรรคในการปฏิบัติดูแลตนเอง 
แ ล ะมี พฤ ติ กรรมการดู แล ตนเอง  อ ยู่ ใ นระดั บดี  ( X̅ =2.73, SD= .261) , ( X̅ =2.84, SD= .216) ,                             
(X̅ =2.73,SD=.239), (X̅ =2.85, SD=.245) และ (X̅ =2.35, SD=.230) ตามล าดับ 3) การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ต่ออุปสรรคในการปฏิบัติ
ดูแลตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
(r = .172, .233, .248, .388 และ .047) ตามล าดับ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค โดยมีตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคน้ัน ๆ  การรับ รู้บทบาทหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ความรู้เกี่ยวกับงาน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้บทบาทหน้าที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน  ตามบทบาท
หน้าที่ในทางบวก  ส าหรับปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  ผลการวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า อาชีพ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และการได้รับการอบรม เป็นต้น มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน ในทางบวก และมีการวิจัยที่พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน  
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8. กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
                ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  -  ความรู้เก่ียวกับโรคไม่ติดต่อ 
  -  การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  -  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  -  การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค        
ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข           
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

  ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล   
  -  เพศ  
  -  อายุ 
  -  ระดับการศึกษา 
  -  อาชีพ 
  -  สถานภาพสมรส 
  -  รายได้ 
  -  ดัชนีมวลกาย 
  -  ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  -  จ านวนหลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบ    



 
 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค               

ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย โดยในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินตามขั้นตอนของการวิจัยดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ใช้ รูปแบบวิจัย เชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional 

descriptive research) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชำกร 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบสารสนเทศงาน
สุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย  
จ านวน 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสุโขทัย กงไกรลาศ คีรีมาศ ศรีส าโรง ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลั ย 
สวรรคโลก และบ้านด่านลานหอย จ านวน 12,835 คน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2564) 

 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในจังหวัดสุโขทัย  
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก โดยค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณ
ค่าเฉลี่ยของประชากรที่แน่นอน จากสูตรการหาขนาดตัวอย่างของแดเนียล (Daniel, 1995) ดังนี้ 
 

n = 
Nσ 2Z1-α/2

2

d2(N-1)+σ2Z1-α/2
2  

 n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ให้ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 
 N = ขนาดของประชากร (12,835 คน) 
 Z1-α/2= ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% Z1-α/2 = 1.96
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 σ  =  ค่าความแปรปรวน ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการศึกษา การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เฉลี่ย 2.56 และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 (ยุพิน อ้มพรมราช, 2556) 
 d = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ ร้อยละ 10 ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้น
ค่าความคาดเคลื่อนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 0.019 
 Alpha (α) = 0.05 
 

  จากสูตร   n =          12,835 x (0.192) (1.962) 

          [(0.0192) (12,835-1)] + [(0.192)(1.962)] 

   n = 374 คน 
 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้จากสูตร เท่ากับ 374 คน  

เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลและลดปัญหาการตอบกลับของ
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์หรือน้อยกว่าที่ก าหนด หรือมีข้อมูลสูญหาย (Missing data)  ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ร้อยละ 10 ผู้วิจัยจึงปรับขนาดตัวอย่างใหม่เป็น  

n adjusted   = n/1-r 
  = 374/1-0.1 
  = 415.56 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 416 คน 

 
 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ 
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ทุกอ าเภอ โดยก าหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร แต่ละอ าเภอ ใช้สูตรก าหนดสัดส่วนดังนี้ 

 
 
 
โดยก าหนดให้  
ni = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ 
n = ขนาดตัวอย่าง 

𝑛𝑖  =  
𝑛𝑁𝑖

 N
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Ni = สมาชิกของประชากรในแต่ละชั้นภูมิ 
N = จ านวนสมาชิกของประชากรทั้งหมด 
ก าหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละสถานบริการสาธารณสุข ตามสัดส่วนของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในแต่ละสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอ ได้ขนาดตัวอย่างของ
แต่ละสถานบริการสาธารณสุข หลังจากนั้นใช้ การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
โดยในแต่ละอ าเภอ จับฉลากเพ่ือเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง หลังจาก
นั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) น ารายชื่อของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุ่มตามรายชื่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในแต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จนได้ตัวอย่างครบทุกรายอ าเภอ หากไม่ได้ตามจ านวนที่
ก าหนด ให้จับฉลากเลือกพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ิมอีก 1 แห่ง และน ารายชื่ออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาสุ่มอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนครบจ านวนในแต่ละ
อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 416 ราย ดังตาราง 1 

ตำรำง 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอ าเภอ รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คุณสมบัติของ
กลุ่มตัวอย่าง 

อ ำเภอ ประชำกร 
(คน) 

รพสต. ประชำกร  
(คน) 

กลุ่มตัวอย่ำง  
(คน) 

เมืองสุโขทัย 1,975 รพ.สต.ยางซ้าย 225 64 
กงไกรลาศ 1,417 รพสต.บ้านใหม่สุขเกษม 117 46 
คีรีมาศ 1,313 รพสต.ทุ่งหลวง 131 43 
ศรีส าโรง 1,589 รพสต.บ้านไร่ 171 51 
ศรีนคร 602 รพสต.คลองมะพลับ 130 20 
ทุ่งเสลี่ยม 1,191 รพสต.ไทยชนะศึก 182   39 
ศรีสัชนาลัย 2,182 รพ.สต.แม่สิน 321   71 
สวรรคโลก 1,610 รพ.สต.ปากน้ า 136   52 
บ้านด่านลานหอย 956 รพสต.วังลึก 90   31 

รวม 12,835 รวม 1,503    416 

เกณฑ์กำรคัดเข้ำศึกษำ (Inclusion criteria) 
 1. เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยที่มีรายชื่ออยู่ในระบบสารสนเทศ งานสุขภาพภาค
ประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 
 2. เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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เกณฑ์กำรคัดออกจำกกำรศึกษำ (Exclusion criteria)  
กลุ่มตัวอย่างย้ายไปอาศัยนอกพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยก่อนการวิจัยเสร็จสิ้น หรือลาออกจากการเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงระหว่างการเก็บข้อมูลวิจัย 

เกณฑ์กำรถอดถอน (Discontinuation criteria) 
   แบบสอบถามที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 20 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของ
พงศธร เหลือหลาย (2564) พัฒนาขึ้นจากต ารา เอกสาร บทความวิชาการ โดยศึกษาทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้อหาใน
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
รายได้ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และจ านวนหลังคาเรือนที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ และแบบเติมค าลงในช่องว่าง 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ 1) การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
2) การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3) การพัฒนาสุขภาพชุมชน 4) การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5) ก าร
เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามชนิด แบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้บทบำทอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
ข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้บทบาทหน้าที่ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประกอบด้วย 1) การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  2) การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 3) การพัฒนาสุขภาพชุมชน 4) การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5) การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล าดับ การแปลความหมาย
คะแนนระดับการรับรู้บทบาท แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1975) ดังนี้ 

การรับรู้บทบาทหน้าที่ระดับสูง   ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
การรับรู้บทบาทหน้าที่ระดับปานกลาง  ร้อยละ 60-79 
การรับรู้บทบาทหน้าที่ระดับต่ า   น้อยกว่าร้อยละ 60 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  
ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก หรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม 

โรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านสถานภาพในการท างาน ด้านนโยบายและ
การบริหารงาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
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ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ การแปลความหมายคะแนนระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1975) ดังนี้ 

แรงจูงใจระดับสูง       ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
แรงจูงใจระดับปานกลาง  ร้อยละ 60-79 
แรงจูงใจระดับต่ า      น้อยกว่าร้อยละ 60 
ส่วนที่ 5 กำรได้รับแรงสนับสนุนทำงสังคม  
ข้อค าถามเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้านอารมณ์ความรู้สึก การประเมิน

คุณค่าทรัพยากร และข้อมูลข่าวสาร จากบุคคลอ่ืน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 5, 4, 3, 
2 และ 1 ตามล าดับการแปลความหมาย คะแนนระดับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1975) ดังนี้ 

แรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
แรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง ร้อยละ 60-79 
แรงสนับสนุนทางสังคมระดับต่ า  น้อยกว่าร้อยละ 60 
ส่วนที่ 6 กำรปฏิบัติงำนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ข้อค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านได้แก่ 1) การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  2) การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3) การพัฒนา
สุขภาพชุมชน  4) การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5) การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  การแปลความหมายคะแนนการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของบลูม (Bloom, 
1975) ดังนี้ 

การปฏิบัติงานระดับสูง    ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  การปฏิบัติงานระดับปานกลาง  ร้อยละ 60-79 

การปฏิบัติงานระดับต่ า    น้อยกว่าร้อยละ 60 

วิธีกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาเครื่องมือ 
2. ศึกษา การด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3. สร้างเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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4. น าเสนอโครงร่างแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพภาคประชาชน และ
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีเกณฑ์ดังนี้ 

ให้ + 1 เมื่อข้อความมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์ 
0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์ 
-1 เมื่อข้อความไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์ 
หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้ เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตรของ 

(Rovinelli, & Hambleton, 1976) มีสูตรดังนี้ 

N

R
IOC


  

เมื่อ 
IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถาม 

R   = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
การวิเคราะห์ความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา คัดเลือกแบบสอบถามที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.5  

ขึ้นไป จากการวิเคราะห์พบว่าค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหามีค่าระหว่าง 0.67 ผ่านเกณฑ ์
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
6. น าเครื่องมือไปทดสอบ (Try out) จ านวน 30 ชุด ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย คือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรใน 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 7. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช้วิ ธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’  alpha coefficient)  ของ
แบบสอบถามแต่ละส่วน แบบสอบถามความรู้ เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อใช้ KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
0.70 ส่วนแบบสอบถามส่วนที่ 3-6 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแต่ละด้าน ได้แก่ การรับรู้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และ
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.72, 0.84, 0.80 และ 0.82 ตามล าดับ 
ผ่านเกณฑ ์  
 8.  ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง 
            9.  น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจริงการเก็บรวมรวมข้อมูล  
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ขั้นเตรียมกำรด ำเนินกำร 
1. ผู้วิจัยด าเนินการขอเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพ่ือพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เสนอต่อส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับสาธารณสุขอ าเภอ และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน

เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการเก็บข้อมูล 
4. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้รับผิดชอบ

งานที่เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

5. ผู้วิจัยตรวจสอบรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง 

 ขั้นด ำเนินกำร 
1. ผู้วิจัยประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย                       

เพ่ือขออนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ 
2. ผู้วิจัยประสานผู้น าชุมชน ประชุมชี้แจงและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ืออธิบายแนวทางใน

การตอบแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามให้ตรงกับ
ความเป็นจริง 

3. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้วิจัย ซึ่งอยู่
ในพ้ืนที่ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดเวลา 

4. ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมแบบสอบถาม พร้อมน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพสมรส รายได้ น้ าหนัก ส่วนสูง ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
จ านวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ โดยใช้สถิติจ านวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่า
ต่ าสุด ค่าสูงสุด  
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ( Multiple Linear 
Regression Analysis) ด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแบบแบบขั้นตอน (Stepwise) 

3. ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐาน 
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กำรพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำง 
           การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้การรับรองแบบยกเว้น พิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทางหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล COA No. 12/2022 IRB No. 12/2022 รับรองเมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2565 หลังจากได้รับการรับรองแล้วจัดเก็บข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย การปกปิด
รายชื่อและข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยจะไม่มีการระบุชื่อของกลุ่มตัวอย่างลงในแบบสอบถาม ข้อมูล
ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับและไม่น ามาเปิดเผย การศึกษาครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ            
ต่อกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามจะเก็บไว้เฉพาะผู้วิจัยเท่านั้น ข้อมูลนี้จะถูกท าลายหลังจากมีการวิเคราะห์
และเขียนรายงานหลังการวิจัยเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี เพ่ือน าเสนอในภาพรวมจะไม่ระบุหรืออ้างอิงกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล หากไม่ได้รับอนุญาต 
 

 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive 
research)   เ พ่ือศึกษาถึ งปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติ งานป้องกันและควบคุ มโรคไม่ติดต่อ                  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนและ
แบบสอบถามสมบูรณ์ จ านวน 416 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแบบ 
Stepwise โดยผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ดังนี้ 
   แทน ค่าเฉลี่ย/คะแนนเฉลี่ย  (Mean) 
S.D.      แทน     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
R       แทน     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression) 
R2         แทน     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (R – Square) 
Min        แทน     ค่าต่ าสุด 
Max       แทน     ค่าสูงสุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ส่วนที่ 3 การรับรู้บทบาท อสม. 
ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ส่วนที่ 5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
ส่วนที่ 6  การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ                  

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
             (n = 416)  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 54 13.0 
 หญิง 362 87.0 
อายุ (ปี)   
 18-29  11 2.6 
 30-39  55 13.2 
 40-49  113 27.2 
 50-59  179 43.0 
 60ปีข้ึนไป  58 14.0 
(Mean=50.24 ± 9.79, Median= 51.0, Min=25.0, Max=74.0 ) 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 321 77.2 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 63 15.1 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 21 5.0 
 อนุปริญญา/ปวส. 10 2.4 
 ปริญญาตรี 1 0.2 
 ปริญญาโท 0 0 
อาชีพหลัก   
 เกษตรกรรม 228 54.8 
 ว่างงาน 14 3.4 
 รับจ้าง 88 21.2 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 59 14.2 
 เลี้ยงสัตว์ 4 1.0 
 พนักงานเอกชน 0 0 
 พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 3 0.7 
 นักการเมืองท้องถิ่น 1 0.2 
 ข้าราชการบ านาญ 1 0.2 
 อ่ืนๆ 18 4.3 
สถานภาพสมรส   
 โสด 53 12.7 
 สมรส 295 70.9 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
 หม้าย/หย่า/แยก 68 16.3 
รายได้ (บาทต่อเดือน)   
 ต่ ากว่า 5,000  222 53.4 
 5,000-10,000  164 39.4 
 มากกว่า 10,000  30 7.2 
(Mean= 5,026.23 ± 4,841.36, Median= 4,000 , Min=1,000, Max=20,000 ) 
ดัชนีมวลกาย   
 <18.5 (น้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน) 14 3.4 
 18.5-22.9 (ปกติ) 105 25.2 
 23-24.9 (อ้วนระดับ1) 91 21.9 
 25-29.9 (อ้วนระดับ2) 141 33.9 
 มากกว่าหรือเท่ากับ30 (อ้วนระดับ3) 65 15.6 
   (Mean= 26.05 ± 8.46, Median= 25 , Min=17.31, Max=40.04 ) 
ระยะเวลาการเป็น อสม. (ปี) 
 ต่ ากว่า10ปี 156 37.5 
 10 -20 ปี 176 42.3 
 มากกว่า 20ปีขึ้นไป 84 20.2 
   (Mean= 14.15 ± 10.30, Median= 12.0, Min=1, Max=44)   
จ านวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ   
 น้อยกว่า 10 หลังคาเรือน 132 31.7 
 10 หลังคาเรือนขึ้นไป 284 68.3 
(Mean= 11.72 ± 5.03, Median= 12.0 , Min=2, Max=43 )   

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 416 
คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.8 เป็นเพศหญิง  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 43.0 อายุเฉลี่ย 
50.24 ± 9.79 ปี กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 77.2 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 54.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 70.9 มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อ
เดือน (ร้อยละ 53.4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,026.23 ± 4,841.36 มีดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
25-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ร้อยละ 33.9 ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 26.05 ± 8.46 มีระยะเวลาในการ
ท างานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10-20 ปี ร้อยละ 42.3
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เฉลี่ย 14.15 ± 10.30 และมีจ านวน
ครัวเรือนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่มากกว่า 10 หลังคาเรือนขึ้นไป ร้อยละ 68.3 จ านวนหลังคาเรือนที่
รับผิดชอบเฉลี่ย 11.72 ± 5.03 
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ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้ เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ  
            (n = 416)  

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง (12 คะแนนขึ้นไป) 352 84.6 
ระดับปานกลาง (9-11 คะแนน) 56 13.5 
ระดับต่ า (ต่ ากว่า 9 คะแนน) 8 1.9 
(Mean= 12.62 ± 1.56, Median= 13, Min=3, Max=15) 

จากตาราง 3 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ อยู่ในระดับสูง  
ร้อยละ 84.6 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 56 ระดับต่ า ร้อยละ 1.9 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเฉลี่ย 12.62 ± 1.56  คะแนน (เต็ม 15 คะแนน) ต่ าสุด คือ 3 คะแนน  
สูงสุด คือ 15 คะแนน  

ตาราง 4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ             
(n = 416) 

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ตอบถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 
1. โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้ 319 76.7 
2. ผู้เป็นเบาหวานเจาะน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ชั่วโมง ได้สูงกว่า 180 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าระดับน้ าตาลในเลือดสูงเกินไป 376 90.4 
3. หากควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี จะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
เรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ ไตวายเรื้อรัง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพาต ชา
ปลายเท้า และเบาหวานขึ้นตา 394 94.7 
4. หากลืมกินยามื้อใดมื้อหนึ่ง สามารถกินเพ่ิมเป็น 2 เท่าในมื้อถัดไปได้ 376 90.4 
5. การดูแลสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ. 2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 395 95.0 
6. รสอาหารที่มีความเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด คือ 
อาหารที่มีรสหวานจัด 244 58.7 
7. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อโรคตับแข็ง ความดันโลหิต
สูง และอุบัติเหตุได้ 404 97.1 
8. การมีโรคประจ าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน มีความเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจแลหลอดเลือดได้ 400 96.2 
9. ความดันโลหิตที่มีค่าสูง หมายถึงความดันโลหิตตัวบน น้อยกว่า 120 
มิลลิเมตรปรอท หรือความดันโลหิตตัวล่างน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท 333 80.0 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ตอบถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 
10. การออกก าลังกายที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ
ความดันโลหิตสูงได้ คือออกก าลังจากอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 
30 นาที 322 77.4 
11. อาการเตือนของโรคเบาหวาน คือ ปัสสาวะบ่อย ดื่มน้ ามาก กินเก่งหิว
บ่อย ตามัว 387 93.0 
12. โรคเบาหวานอาจท าให้เกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่ จอตาเสื่อม ชาปลาย
มือปลายเท้า ไตเสื่อม 400 96.2 
13. หากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัดความดันโลหิตแล้วค่าปกติ สามารถ
หยุดรับประทานยาได้ โดยไม่ต้องรอให้แพทย์สั่ง 3 0.7 
14. การคลายความเครียด เช่น นั่งสมาธิ ควบคุมอารมณ์ ไปวัดท าบุญ        
จะช่วยลดระดับความดันโลหิตได้ 309 74.3 
15. โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สามารถ
แพร่กระจายเชื้อได้ 339 81.5 

จากตาราง 4 กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ถูกต้อง 
มากที่สุด คือ ข้อ 7. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อโรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง  
และอุบัติเหตุได้ ร้อยละ 97.1 รองลงมา คือ ข้อ 8. การมีโรคประจ าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแลหลอดเลือดได้  ร้อยละ 96.2 และตอบถูกต้องน้อยที่สุด  
คือ ข้อ 13. หากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัดความดันโลหิตแล้วค่าปกติ สามารถหยุดรับประทานยา
ได้ โดยไม่ต้องรอให้แพทย์สั่ง ร้อยละ 0.7 

ส่วนที่ 3 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการรับรู้บทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (n = 416)  

การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง (120 คะแนนขึ้นไป) 184 44.2 
ระดับปานกลาง (90-120 คะแนน) 217 52.2 
ระดับต่ า (ต่ ากว่า90คะแนน) 15 3.6 
(Mean= 120.37 ± 17.76, Median= 68.0, Min=41.0, Max=150.0) 

จากตาราง 5 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีการรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.2 กลุ่มตัวอย่างมีการ
รับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เฉลี่ย 120.37 ± 17.76 คะแนน (เต็ม 150 
คะแนน) ต่ าสุด คือ 41.0 คะแนน สูงสุด คือ 150.0 คะแนน  
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ตาราง 6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรายข้อ (n = 416) 

การรับรู้บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

จ านวน(ร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพใน
การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย 

89(21.4) 211(50.7) 107(25.7) 9(2.2) 0 

2. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพใน
การสร้ างความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุ่มเสี่ยง 

75(18.0) 224(53.8) 109(26.2) 8(1.9) 0 

3. ให้ความรู้ให้ค าแนะน ากลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเอง 

128(30.8) 223(53.6) 60(14.4) 5(1.2) 0 

4 .  ให้ ผู้ ป่ วย โรคไม่ติ ดต่อ เรื้ อรั ง
รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 

173(41.6) 193(46.4) 43(10.3) 6(1.4) 1(0.2) 

5. ให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปพบ
แพทย์ตามนัด 

187(45.0) 179(43.0) 38(9.1) 11(2.6) 1(0.2) 

6. ติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแล
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่บ้าน 

140(33.7) 217(52.2) 55(13.2) 4(1.0) 0 

7. ส่งต่อข้อมูลให้บุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุข 

166(39.9) 204(49.0) 41(9.9) 4(1.0) 1(0.2) 

8. ระบุผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในละแวก
ที่รับผิดชอบได ้

183(44.0) 197(47.4) 32(7.7) 3(0.7) 1(0.2) 

9. ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ 166(39.9) 193(46.4) 52(12.5) 4(1.0) 1(0.2) 
การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1. ค านวณค่าดัชนีมวลกายพร้อม
แปลผลได้ 

120(28.8) 184(44.2) 98(23.6) 13(3.1) 1(0.2) 

2. ค านวณค่ารอบเอวพร้อมแปล
ผลได้ 

118(28.4) 193(46.4) 93(22.4) 11(2.6) 1(0.2) 

3. แปลความหมายของค่าระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ 

114(27.4) 184(44.2) 103(24.8) 13(3.1) 2(0.5) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

การรับรู้บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

จ านวน(ร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้
เครื่องวัดความดันโลหิต 

149(35.8) 195(46.9) 65(15.6) 6(1.4) 1(0.2) 

5. แปลความหมายของค่าความดัน
โลหิตสูงที่วัดได้ 

128(30.8) 200(48.1) 78(18.8) 8(1.9) 2(0.5) 

6. เจาะเลือดจากปลายนิ้วเพ่ือคัด
ก ร อ ง โ ร ค เ บ า ห ว า น โ ด ย ใ ช้
เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิด
พกพา 

160(38.5) 182(43.8) 61(14.7) 7(1.7) 6(1.4) 

7. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการวัดรอบ
เอว ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 

153(36.8) 188(45.2) 63(15.1) 8(1.9) 4(1.0) 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน      
1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการ
ทางสั งคมด้ านการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

111(26.7) 199(47.8) 98(23.6) 7(1.7) 1(0.2) 

2. เป็นแกนน าจัดกิจกรรมลดปัจจัย
เสี่ยงในชุมชน 

92(22.1) 192(46.2) 115(27.6) 15(3.6) 2(0.5) 

3. เป็นแกนน าในการรณรงค์ ใน
ชุมชน 

91(21.9) 192(46.2) 118(28.4) 13(3.1) 2(0.5) 

4. จัดกิจกรรมเพ่ิมกิจกรรมทางกาย
หรือการเคลื่อนไหวออกแรงในชุมชน 

84(20.2) 182(43.8) 127(30.5) 21(5.0) 2(0.5) 

5. ร่วมก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ในชุมชน และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

92(22.1) 196(47.1) 116(27.9) 9(2.2) 3(0.7) 

6. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วย 3อ. 2ส. (อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา)ใน
ชุมชน 

118(28.4) 188(45.2) 98(23.6) 11(2.6) 1(0.2) 

7 .  มีส่ วนร่ วมในการจัดท าแผน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน 

109(26.2) 199(47.8) 97(23.3) 10(2.4) 1(0.2) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

การรับรู้บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

จ านวน(ร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพใน
การวิเคราะห์ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง 

68(16.3) 186(44.7) 141(33.9) 18(4.3) 3(0.7) 

2. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง 

65(15.6) 191(45.9) 139(33.4) 19(4.6) 2(0.5) 

3 .  ประ เมิ นพฤติ ก ร รมสุ ขภ าพ
เบื้องต้นพร้อมจดบันทึกข้อมูล 

86(20.7) 208(5.0) 113(27.2) 7(1.7) 2(0.5) 

4. ประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

98(23.6) 196(47.1) 108(26.0) 12(2.9) 2(0.5) 

การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1. เฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
ก ลุ่ ม ป่ ว ย ร่ ว ม กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุขและหรือเพ่ืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

126(30.3) 223(53.6) 63(15.1) 3(0.7) 1(0.2) 

2. เฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มป่วยได้ด้วยตนเอง 

96(23.1) 217(52.2) 98(23.6) 3(0.7) 2(0.5) 

3. ใช้แอปพลิเคชันประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

76(18.3) 174(41.8) 134(32.2) 28(6.7) 4(1.0) 

 จากตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากที่สุดคือ ข้อ 2. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการสร้าง
ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง  ในระดับมาก ร้อยละ 53.8 
รองลงมาคือ ข้อ 3. ให้ความรู้ให้ค าแนะน ากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเอง ในระดับมาก 
ร้อยละ 53.6 มีการรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง น้อยที่สุด คือ 1. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ข้อ 2. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการสร้างความตระหนักในการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง ข้อ 3. ให้ความรู้ให้ค าแนะน ากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง และข้อ 6. ติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่บ้าน ในระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ 0 
 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มากที่สุด คือ ข้อ 5. แปลความหมายของค่าความดันโลหิตสูงที่วัดได้ ในระดับมาก ร้อยละ 48.1 
รองลงมาคือ ข้อ 4. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ในระดับมาก ร้อยละ 46.9 
การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง น้อยที่สุด 
คือ ข้อ 1. ค านวณค่าดัชนีมวลกายพร้อมแปลผลได้ ข้อ 2. ค านวณค่ารอบเอวพร้อมแปลผลได้ และ 
ข้อ 4. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 
 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนมากที่สุด 
คือ ข้อ 1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการทางสังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในชุมชน และ ข้อ 7. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน  
ในระดับมาก ร้อยละ 47.8 รองลงมา คือ ข้อ 5. ร่วมก ากับ ติดตามการด าเนินงานในชุมชน และ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย ในระดับมาก ร้อยละ 47.1 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนน้อยที่สุด คือ ข้อ 1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการทาง
สังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนข้อ 6. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วย 3อ. 2ส. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา)ในชุมชน และ ข้อ 7. มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 
 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก
ที่สุด คือ ข้อ 4. ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่
ส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ในระดับมาก ร้อยละ 47.1 รองลงมา คือ  
ข้อ 2. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง ใน
ระดับมาก ร้อยละ 45.9 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการจัดการโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังน้อยที่สุด คือ ข้อ 2. เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง ข้อ 3. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจดบันทึกข้อมูล และ  
ข้อ 4. ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน สังคมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญใน
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.5   
 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มากที่สุด คือ  ข้อ 1. เฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือ
เพ่ือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในระดับมาก ร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ข้อ 2. เฝ้าระวัง
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยได้ด้วยตนเอง ในระดับมาก ร้อยละ 52.2 การรับรู้บทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังน้อยที่สุด ข้อ 1. เฝ้าระวัง
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือเพ่ือนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 
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ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

ตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              
            (n = 416)  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง (116 คะแนนขึ้นไป) 209 50.2 
ระดับปานกลาง (87-116 คะแนน) 206 49.8 
ระดับต่ า (ต่ ากว่า87คะแนน) 0 0 
(Mean= 87.20 ± 12.17, Median= 87, Min=34, Max=110) 

จากตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 
50.2 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.8 กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 
87.20 ± 12.17 คะแนน( เต็ม 110 คะแนน) ต่ าสุด คือ 34 คะแนน สูงสุด คือ 110 คะแนน  

ตาราง 8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              
             รายข้อ (n = 416)  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              

จ านวน(ร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน      
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อตามแผนที่ตั้งไว้ 
และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

73(17.5) 195(46.9) 137(32.9) 9(2.2) 2(0.5) 

2. การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สามารถเห็นผลได้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

94(22.6) 217(52.2) 96(23.1) 8(1.9) 1(0.2) 

ด้านการยอมรับนับถือ      
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถิ่น และเพ่ือนร่วมงาน ให้
การยอมรับในความสามารถในการ
ท างานของท่าน 

113(27.2) 222(53.4) 74(17.8) 5(1.2) 1(0.2) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              

จ านวน(ร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4. เมื่อเข้าไปด าเนินงานด้านสุขภาพ 
ประชาชนจะให้ความร่วมมือและ
ยอมรับในความสามารถของท่าน 

113(27.2) 215(51.7) 82(19.7) 5(1.2) 1(0.2) 

ด้านโอกาสความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน 

     

5.  ท่ า น ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ผู้น าท้องถิ่น และเพ่ือนร่วมงาน ให้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ 
เช่น  การฝึกอบรม ศึกษาดู งาน 
ประกวดแข่งขันในระดับต าบล/
อ าเภอ/จังหวัด/เขต/ประเทศ 

101(24.3) 167(40.1) 125(30.0) 19(4.6) 4(1.0) 

 6 .  ท่ าน ได้ รั บการสนับสนุน ให้
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับ
ความสามารถและหน้าที่ 

101(24.3) 203(48.8) 102(24.5) 9(2.2) 1(0.2) 

ด้านลักษณะงาน      
7.การปฏิบัติงานตามบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ เป็นงานที่น่าสนใจและ
ท้าทาย 

104(25.0) 223(53.6) 81(19.5) 8(1.9) 0 

8.การปฏิบัติงานตามบทบาท 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อมีรูปแบบการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 

106(25.6) 233(56.0) 70(16.8) 6(1.4) 1(0.2) 

ด้านการรับผิดชอบ      
9 .  ท่ า น ป ฏิ บั ติ ง า น ส อ ด ค ล้ อ ง
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน 

105(25.2) 221(53.1) 88(21.2) 2(0.5) 0 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              

จ านวน(ร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1 0 .  ท่ า น รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง า น เหมาะสมกั บ ฐ านะ 
ต าแหน่ง และหน้าที่ของท่าน 

116(27.9) 234(56.3) 63(15.1) 3(0.7) 0 

ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน      
11.ท่านพึงพอใจกับค่าป่วยการ
1,000 บาทที่ได้รับ และค่าตอบแทน
พิเศษ 500 บาทต่อเดือน                    
เมื่อเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ 

65(15.6) 131(31.5) 167(40.1) 40(9.6) 13(3.1) 

12.ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการ
ที่ราชการจัดให้ค่าห้องพิเศษ เป็นต้น 

105(25.2) 190(45.7) 104(25.0) 13(3.1) 4(1.0) 

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลใน
หน่วยงาน 

     

13.เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือใน
การท างานกับท่านด้วยดี 

115 235(56.5) 61(14.7) 4(1.0) 1(0.2) 

14.ท่านเต็มใจที่จะร่วมมือในการ
ท างานกับทุกคนเพ่ือให้งานส าเร็จ 

163 212(51.0) 40(9.6) 0 1(0.2) 

ด้านสภาพในการท างาน      
15.ท่านมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ที่เจาะ
น้ าตาลปลายนิ้ว ที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการใจการ
ปฏิบัติงาน 

91 167(40.1) 125(30.0) 25(6.0) 8(1.9) 

16.คนในชุมชนให้ความร่วมมือ  
ให้ข้อมูลและตอบรับท่าน 

121 209(50.2) 80(19.2) 6(1.4) 0 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน      
17.ท่านพอใจกับการปฏิบัติงานตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ท า ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข ในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

107(25.7) 235(56.5) 68(16.3) 5(1.2) 1(0.2) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน              

จ านวน(ร้อยละ) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

18.ท่านพอใจการจัดการและการ
บริหารงานขององค์กรอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมถึง
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  

106(25.5) 237(57.0) 69(16.6) 2(0.5) 2(0.5) 

ด้านความม่ันคงในงาน      
19.ท่านรู้สึกม่ันใจในการท างานใน
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

141(33.9) 223(53.6) 49(11.8) 3(0.7) 0 

20.ท่านรู้สึกว่าปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค  
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

112(26.9) 206(49.5) 90(21.6) 7(1.7) 1(0.2) 

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา      
21.ท่านพอใจรูปแบบการปกครอง
บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุข 

101(24.3) 225(54.1) 85(20.4) 4(1.0) 1(0.2) 

22.ท่านพอใจรูปแบบการปกครอง
บังคับบัญชาของประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระดับ
หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ/ จังหวัด 

105(25.2) 224(53.8) 81(19.5) 5(1.2) 1(0.2) 

จากตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ดังนี้ 
 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ข้อ 2. การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สามารถเห็นผลได้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ในระดับมาก ร้อยละ 52.2 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 2 2. การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สามารถเห็นผลได้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 
 ด้านการยอมรับนับถือมากที่สุดคือ ข้อ 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น  
และเพ่ือนร่วมงาน ให้การยอมรับในความสามารถในการท างานของท่าน ในระดับมาก ร้อยละ 53.4 
และน้อยที่สุดคือ ข้อ 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และเพ่ือนร่วมงาน ให้การ
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ยอมรับในความสามารถในการท างานของท่าน และ ข้อ 4. เมื่อเข้าไปด าเนินงานด้านสุขภาพ 
ประชาชนจะให้ความร่วมมือและยอมรับในความสามารถของท่าน ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 
 ด้านโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมากที่สุดคือ ข้อ  6. ท่านได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่  ในระดับมาก ร้อยละ 48.8 และน้อยที่สุด 
คือ ข้อ 6. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่  
ในระดับนอ้ยที่สุด ร้อยละ 0.2  
 ด้านลักษณะงานมากที่สุด คือ ข้อ 8.การปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อมีรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน ในระดับมาก 
ร้อยละ 56.0 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 7.การปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นงานที่น่าสนใจและท้าทาย ในระดับน้อยที่สุด  
ร้อยละ 0  
 ด้านการรับผิดชอบ มากที่สุดคือ ข้อ 10. ท่านรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเหมาะสมกับฐานะ 
ต าแหน่ง และหน้าที่ของท่าน ในระดับมาก ร้อยละ 56.3 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 9. ท่านปฏิบัติงาน
สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน และ ข้อ 10. ท่านรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับฐานะ ต าแหน่ง และหน้าที่ของท่าน ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0 
 ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน มากที่สุดคือ ข้อ 12.ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการ 
ที่ราชการจัดให้ค่าห้องพิเศษ เป็นต้น ในระดับมาก ร้อยละ 45.7 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 12.ท่านมีความ
พึงพอใจกับสวัสดิการที่ราชการจัดให้ค่าห้องพิเศษ เป็นต้น ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.0  
 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน มากที่สุดคือ ข้อ 13.เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือ
ในการท างานกับท่านด้วยดี ในระดับมาก ร้อยละ 56.5 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 14.ท่านเต็มใจที่ 
จะร่วมมือในการท างานกับทุกคนเพื่อให้งานส าเร็จ ในระดับน้อย ร้อยละ 0 
 ด้านสภาพในการท างาน มากที่สุด คือ ข้อ 16.คนในชุมชนให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลและตอบ
รับท่านในระดับมาก ร้อยละ 50.2 และน้อยที่สุด ข้อ คือ 16.คนในชุมชนให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูล
และตอบรับท่าน ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0  
 ด้านนโยบายและการบริหารงาน มากที่สุด คือ ข้อ 18.ท่านพอใจการจัดการและการ
บริหารงานขององค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
ในระดับมาก ร้อยละ 57.0 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 17.ท่านพอใจกับการปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง
กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในระดับน้อย ร้อยละ 0.2 
 ด้านความมั่นคงในงานมากที่สุดคือ ข้อ 19.ท่านรู้สึกมั่นใจในการท างานในต าแหน่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในระดับมากร้อยละ 53.6 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 19.ท่านรู้สึก
มั่นใจในการท างานในต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0 
 ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา มากที่สุดคือ ข้อ 21.ท่านพอใจรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับมาก ร้อยละ 54.1 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 21.ท่านพอใจรูปแบบการ
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ปกครองบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ ข้อ 22.ท่านพอใจรูปแบบการปกครองบังคับ
บัญชาของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระดับหมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ/ จังหวัด  
ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 

ส่วนที่ 5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 

ตาราง 9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการได้รับแรงสนับสนุน 
             ทางสังคม  (n = 416)  

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง (70 คะแนนขึ้นไป) 250 60.1 
ระดับปานกลาง (52-69 คะแนน) 156 37.5 
ระดับต่ า (ต่ ากว่า52คะแนน) 10 2.4 
(Mean= 72.32 ± 10.82, Median= 72, Min=36, Max=87) 

จากตาราง 9 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  อยู่ในระดับสูง  
ร้อยละ 60.1 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.5 กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย 72.32 ± 10.82 คะแนน (เต็ม 87 คะแนน) ต่ าสุด คือ 36 คะแนน สูงสุด คือ 87 คะแนน  
ตาราง 10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม                

  รายข้อ (n = 416)   

 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 

จ านวน (ร้อยละ) 

เป็นประจ า 
 

เป็น
บางครั้ง 

ไม่เคยได้รับ 
 

1.ด้านอารมณ์/ความรู้สึก    
1.1 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากคนในครอบครัวใน
การปฏิบัติงาน 

199(47.8) 206(49.5) 11(2.6) 

1.2 ท่านได้รับก าลังใจจากครอบครัวในการปฏิบัติงาน 253(60.8) 153(36.8) 10(2.4) 

1.3 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน 

187(45.0) 210(50.5) 19(4.6) 

1.4 ท่านได้รับก าลังใจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

231(55.5) 169(40.6) 16(3.8) 

1.5 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากเพ่ือนบ้านในการ
ปฏิบัติงาน 

206(49.5) 195(46.9) 15(3.6) 

1.6 ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนบ้าน
ในการปฏิบัติงาน 

243(58.4) 164(39.4) 9(2.2) 

1.7 ท่านได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนบ้านในการ
ปฏิบัติงาน 

253(60.8) 148(35.6) 15(3.6) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 

จ านวน (ร้อยละ) 

เป็นประจ า 
 

เป็น
บางครั้ง 

ไม่เคยได้รับ 
 

1.8 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้น าท้องที่ / ผู้น า
ท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน 

175(42.1) 208(50.0) 33(7.9) 

1.9 ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้น าท้องที่ / ผู้น าท้องถิ่น
ในการปฏิบัติงาน 

188(45.2) 205(49.3) 23(5.5) 

1.10 ท่านได้รับความร่วมมือจากผู้น าท้องที่ 
/ผู้น าท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน 

211(50.7) 184(44.2) 21(5.0) 

1.11 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชนในการ
ปฏิบัติงาน 

203(48.8) 196(47.1) 17(4.1) 

1.12 ท่านได้รับความไว้ใจจากชุมชนในการปฏิบัติงาน 219(52.6) 183(44.0) 14(3.4) 

1.13 ท่านได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการปฏิบัติงาน 231(55.5) 173(41.6) 12(2.9) 

2. ด้านการประเมิน    
2.1 ท่านได้รับข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่จะน าไปใช้ประเมิน
ตนเอง 

239(57.5) 163(38.9) 15(3.6) 

2.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ของท่าน 

269(64.7) 138(33.2) 9(2.2) 

2.3 ผู้น าท้องที่/ ผู้น าท้องถิ่นให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

180(43.3) 207(49.8) 29(7.0) 

2.4 เพ่ือนร่วมงานให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ
ท่าน 

185(44.5) 219(52.6) 12(2.9) 

2.5 ประชาชนให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่าน 168(40.4) 226(54.3) 22(5.3) 
3. ด้านการทรัพยากร    
3.1 ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว 
เป็นต้น อย่างเพียงพอ 

206(49.5) 192(46.2) 18(4.3) 

3.2 ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว 
เป็นต้น ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี 

218(52.4) 183(44.0) 15(3.6) 

3.3 ท่านได้งบประมาณหรือเงินสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ที่เพียงพอ 

139(33.4) 217(52.2) 60(14.4) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 

จ านวน (ร้อยละ) 

เป็นประจ า 
 

เป็น
บางครั้ง 

ไม่เคย
ได้รับ 

4.ด้านข้อมูลข่าวสาร    
4.1 ท่านได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ           

297(71.4) 115(27.6) 4(1.0) 

4.2 ท่านได้รับการสนับสนุนคู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

262(63.0) 148(35.6) 6(1.4) 

4.3 ท่านได้รับข่าวสารในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

288(69.2) 126(30.3) 2(0.5) 

4.4 ท่านได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

290(69.7) 121(29.1) 5(1.2) 

4.5 ท่านได้รับข่าวสารสาธารณสุขทางอินเทอร์เน็ต 278(66.8) 128(30.8) 10(2.4) 
4.6 ท่านได้รับข่าวสารสาธารณสุขทางสังคมออนไลน์ เช่น 
ไลน์ เฟสบุ๊ค 

288(69.2) 119(28.6) 9(2.2) 

4.7 ท่านได้รับข่าวสารสาธารณสุขทางโทรทัศน์ 218(52.4) 173(41.6) 25(6.0) 
4.8 ท่านได้รับข่าวสารสาธารณสุขทางวิทยุ 164(39.4) 178(42.8) 74(17.8) 

จากตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างมีการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ดังนี้  ด้านอารมณ์/ความรู้สึก
มากที่สุด คือ ข้อ 1.2 ท่านได้รับก าลังใจจากครอบครัวในการปฏิบัติงาน และข้อ 1.7 ท่านได้รับความ
ร่วมมือจากเพ่ือนบ้านในการปฏิบัติงาน เป็นประจ า ร้อยละ 60.8 รองลงมา คือ ข้อ 1.6 ท่านได้รับ
ความไว้วางใจจากเพ่ือนบ้านในการปฏิบัติงาน เป็นบางครั้ง ร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ ข้อ 1.2 ท่าน
ได้รับก าลังใจจากครอบครัวในการปฏิบัติงาน เป็นประจ า ร้อยละ 58.4 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.6 
ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนบ้านในการปฏิบัติงาน ไม่เคยได้รับ ร้อยละ 2.2  
 ด้านการประเมินคุณค่า มากที่สุด คือ ข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของท่าน เป็นประจ า ร้อยละ 64.7 รองลงมาคือ ข้อ 2.1 ท่านได้รับข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ที่จะน าไปใช้ประเมินตนเอง เป็นประจ า ร้อยละ 57.5 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่าน ไม่เคยได้รับ ร้อยละ 2.2 
 ด้านทรัพยากร มากที่สุด คือ ข้อ 8. 3.2 ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว เป็นต้น ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี เป็นประจ า 
ร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ ข้อ 3.3 ท่านได้งบประมาณหรือเงินสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
เป็นบางครั้ง ร้อยละ 52.2 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 3.2 ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
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ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว เป็นต้น ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี 
ไม่เคยได้รับ ร้อยละ 3.6 

ด้านข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด คือ ข้อ 4.1 ท่านได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นประจ า  ร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ ข้อ 4.4 ท่านได้รับค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นประจ า ร้อยละ 69.7 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 4.3 ท่าน
ได้รับข่าวสารในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไม่เคยได้รับ ร้อยละ 0.5 

ส่วนที่ 6 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

ตาราง 11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการปฏิบัติงานป้องกันและ 
              ควบคุมโรคไม่ติดต่อ  (n = 416)  

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง (60 คะแนนขึ้นไป) 413 99.3 
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน) 3 0.1 
ระดับต่ า (ต่ ากว่า45คะแนน) 0 0 
(Mean= 111.07 ± 22.67, Median= 115, Min=51, Max=150) 

จากตาราง 11 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติงานตามบทบาท อสม. ในการ 
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 99.3 รองลงมา คือ ระดับปาน
กลาง ร้อยละ 0.1 กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติงานตามบทบาท อสม. ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเฉลี่ย 111.07 ± 22.67 คะแนน (เต็ม 150 คะแนน) ต่ าสุด คือ 51 คะแนน  
สูงสุด คือ 150 คะแนน  

ตาราง 12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม   
  โรคไม่ติดต่อ  รายข้อ (n = 416) 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

จ านวน(ร้อยละ) 
ทุกครั้ง 

(5) 
บ่อยครั้ง 

(4) 
บางครั้ง 

(3) 
น้อยครั้ง 

(2) 
ไม่เคย 
(1) 

การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1 .ท่ าน เป็นส่ วนหนึ่ งของที มสห
วิชาชีพในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วย 

67(16.1) 184(44.2) 118(28.4) 44(10.6) 3(0.7) 

 

 

 

 



81 
 

ตาราง 12 (ต่อ) 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

จ านวน(ร้อยละ) 
ทุกครั้ง 

(5) 
บ่อยครั้ง 

(4) 
บางครั้ง 

(3) 
น้อยครั้ง 

(2) 
ไม่เคย 
(1) 

2 . ท่ า น เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ที ม 
สหวิชาชีพในการสร้างความตระหนัก
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มเสี่ยง 

78(18.8) 173(41.6) 123(29.6) 40(9.6) 2(0.5) 

3.ท่านให้ความรู้ให้ค าแนะน ากลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

105(25.2) 188(45.2) 91(21.9) 31(7.5) 1(0.2) 

4.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 

131(31.5) 189(45.5) 74(17.8) 21(5.0) 1(0.2) 

5.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไป
พบแพทย์ตามนัด 

145(34.9) 179(43.0) 67(16.1) 23(5.5) 2(0.5) 

6.ท่านติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแล
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่บ้าน 

117(28.1) 190(45.7) 77(18.5) 32(7.7) 0 

7.ท่านส่งต่อข้อมูลให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

141(33.9) 177(42.5) 68(16.3) 29(7.0) 1(0.2) 

8.ท่านระบุผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงใน
ละแวกที่รับผิดชอบได้ 

162(38.9) 165(39.7) 66(15.9) 23(5.5) 0 

9.ท่านค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ 154(37.0) 163(39.2) 67(16.1) 32(7.7) 0 
การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1.ท่านค านวณค่าดัชนีมวลกายพร้อม
แปลผลได้ 

88(21.2) 139(33.4) 117(28.1) 67(16.1) 5(1.2) 

2.ท่านค านวณค่ารอบเอวพร้อมแปล
ผลได้ 

97(23.3) 143(34.4) 101(24.3) 71(17.1) 4(1.0) 

3.ท่านแปลความหมายของค่าระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ 

93(22.4) 160(38.5) 96(23.1) 61(14.7) 6(1.4) 

4.ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้
เครื่องวัดความดันโลหิต 

116(27.9) 167(40.1) 82(19.7) 49(11.8) 2(0.5) 

5.ท่านแปลความหมายของค่าความ
ดันโลหิตสูงที่วัดได้ 

109(26.2) 169(40.6) 89(21.4) 46(11.1) 3(0.7) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

จ านวน(ร้อยละ) 
ทุกครั้ง 

(5) 
บ่อยครั้ง 

(4) 
บางครั้ง 

(3) 
น้อยครั้ง 

(2) 
ไม่เคย 
(1) 

6.ท่านเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพ่ือ
คัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้
เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิด
พกพา 

111(26.7) 150(36.1) 91(21.9) 54(13.0) 10(2.4) 

7. ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการวัด
รอบเอว ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 

119(28.6) 153(36.8) 84(20.2) 56(13.5) 4(1.0) 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน      
1.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการทางสังคมด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ชุมชน 

69(16.6) 161(38.7) 119(28.6) 65(15.6) 2(0.5) 

2.ท่านเป็นแกนน าจัดกิจกรรมลด
ปัจจัยเสี่ยงในชุมชน 

64(15.4) 152(36.5) 122(29.3) 71(17.1) 7(1.7) 

3.ท่านเป็นแกนน าในการรณรงค์ใน
ชุมชน 

65(15.6) 154(37.0) 127(30.5) 66(15.9) 4(1.0) 

4.ท่านจัดกิจกรรมเพ่ิมกิจกรรมทาง
กายหรือการเคลื่อนไหวออกแรงใน
ชุมชน 

56(13.5) 154(37.0) 120(28.8) 81(19.5) 5(1.2) 

5.ท่านร่วมก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานในชุมชน และพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

69(16.6) 158(38.0) 118(28.4) 68(16.3) 3(0.7) 

6.ท่านจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วย 3อ. 2ส. (อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ 
ไม่ดื่มสุรา)ในชุมชน 

65(15.6) 175(42.1) 113(27.2) 60(14.4) 3(0.7) 

7.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน 

67(16.1) 169(40.6) 112(26.9) 64(15.4) 4(1.0) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

จ านวน(ร้อยละ) 
ทุกครั้ง 

(5) 
บ่อยครั้ง 

(4) 
บางครั้ง 

(3) 
น้อยครั้ง 

(2) 
ไม่เคย 
(1) 

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสห
วิชาชีพในการวิเคราะห์ปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง 

51(12.3) 164(39.4) 125(30.0) 68(16.3) 8(1.9) 

2.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสห
วิชาชีพในการวางแผนแก้ไขปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง 

52(12.5) 156(37.5) 131(31.5) 64(15.4) 13(3.1) 

3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เบื้องต้นพร้อมจดบันทึกข้อมูล 

68(16.3) 168(40.4) 117(28.1) 61(14.7) 2(0.5) 

4.ท่านประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องที่ส าคัญในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

72(17.3) 168(40.4) 120(28.8)  
48(11.5) 

8(1.9) 

การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      
1.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและหรือเพ่ือน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

82(19.7) 198(47.6) 97(23.3) 37(8.9) 2(0.5) 

2.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มป่วยได้ด้วยตนเอง 

80(19.2) 195(46.9) 98(23.6) 39(9.4) 4(1.0) 

3.ท่านใช้แอปพลิเคชันประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือด 

66(15.9) 163(39.2) 116(27.9) 56(13.5) 15(3.6) 

จากตาราง 12 กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รายด้าน ดังต่อไปนี้ การปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากที่สุด คือ ข้อ 6.ท่านติดตาม เยี่ยม
บ้าน ให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่บ้าน บ่อยครั้ง ร้อยละ 45.7 รองลงมา คือ ข้อ 4.ท่านให้ผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังรับประทานยาตามแพทย์สั่ง บ่อยครั้ง ร้อยละ 45.5 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 6.ท่าน
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ติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่บ้าน ข้อ 8.ท่านระบุผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในละแวกท่ี
รับผิดชอบได้ และข้อ 9.ท่านค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ ไม่เคย ร้อยละ 0 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด้านการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากที่สุด 
คือ ข้อ 5.ท่านแปลความหมายของค่าความดันโลหิตสูงที่วัดได้ บ่อยครั้ง ร้อยละ 40.6 รองลงมา คือ 
ข้อ 4.ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต บ่อยครั้ง ร้อยละ 40.1 และน้อยที่สุด
คือ ข้อ 4.ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ไม่เคย ร้อยละ 0.5 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน มากที่สุด คือ  
ข้อ 6.ท่านจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3อ. 2ส. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ 
ไม่ดื่มสุรา)ในชุมชน บ่อยครั้ง ร้อยละ 42.1 รองลงมา คือ ข้อ 7.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน บ่อยครั้ง ร้อยละ 40.6 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 1.ท่านมี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการทางสังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน  
ไม่เคย ร้อยละ 0.5 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากที่สุด 
คือ ข้อ 3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจดบันทึกข้อมูล และ ข้อ 4.ท่านประสานความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการ บ่อยครั้ง ร้อยละ 
40.4 รองลงมา คือ ข้อ 1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการวิเคราะห์ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง บ่อยครั้ง ร้อยละ 39.4 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เบื้องต้นพร้อมจดบันทึกข้อมูล ไม่เคย ร้อยละ 0.5 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากที่สุด 
คือ ข้อ 1.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือเพ่ือน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน บ่อยครั้ง ร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ ข้อ 2.ท่านเฝ้าระวังกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยได้ด้วยตนเอง บ่อยครั้ง ร้อยละ 46.9 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 1.ท่านเฝ้า
ระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือเพ่ือนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไม่เคย ร้อยละ 0.5 

ส่วนที่  7 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ                   
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย  ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

1. สมการในการวิเคราะห์ 
Y = a + b1x1 + b2x2 +…. bnxn 

เมื่อ Y = การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย   

a = ค่าคงที่ 
b1 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ 
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b2 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของการรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

b3 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
b4 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
b5 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของเพศหญิง 
b6 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอายุ 
b7 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระดับการศึกษาประถมศึกษา 
b8 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
b9 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
b10 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
b11 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพเกษตรกรรม 
b12 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพว่างงาน 
b13 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพรับจ้าง 
b14 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
b15 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
b16 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพพนักงานเอกชน 
b17 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
b18 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพนักการเมืองท้องถิ่น 
b19 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของสถานภาพสมรส 
b20 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก 
b21 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
b22 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของดัชนีมวลกาย 
b23 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระยะเวลาในการท างานเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
b24 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 
 

2. ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 
การวิจัยนี้ เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อตกลง

เบื้องต้นจ านวน 5 ข้อ (กัลยา วานิชย์บัญชา, และฐิตา วินิชย์บัญชา, 2558) ได้แก่ ตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้น  ค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระจากกัน ค่าความคาดเคลื่อนมี
การแจกแจงปกติค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันสูง
เกินไป (Multicollinearity)  

วิเคราะห์ความสัมพันธ์และอ านาจการท านายของ ความรู้ เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ               
การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคม และปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย   
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ  การรับรู้บทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม อายุ รายได้ 
ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือนที่
รับผิดชอบกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย   โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง 13 

ตาราง 13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ  การรับรู้บทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคม อายุ รายได้ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค              
ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

ตัวแปร 
การปฏิบัติงานป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
r p 

ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ   0.087 0.076 
การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 0.604 <0.001** 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.526 <0.001** 
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 0.388 <0.001** 
อายุ 0.179 <0.001** 
รายได้ 0.102 0.038** 
ดัชนีมวลกาย 0.040 0.417 
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 0.137 0.005** 
จ านวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 0.101 0.040** 

** p < 0.05 
จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (r = 0.604, p<0.001) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r = 0.526, p<0.001) การได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคม (r = 0.388, p<0.001) รายได้ (r=0.102, p=0.038) ระยะเวลาการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(r=0.137, p=0.005)  จ านวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ                 
(r=0.101, 0.040)  และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ (r = 0.087, p 
= 0.076) และดัชนีมวลกาย (r = 0.040, p = 0.417)  
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส กับการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ETA โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง 14 

ตาราง 14 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  
กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

ตัวแปร 
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

Eta p 
เพศ 0.046 0.352 
ระดับการศึกษา 0.172 <0.001** 
อาชีพ 0.019 0.700 
สถานภาพสมรส 0.068 0.168 

** p < 0.05 
จากตาราง 14 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ ระดับการศึกษา  (eta = 0.163, 
p=0.003) และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ เพศ (eta = 0.046, p=0.352) อาชีพ(eta = 0.019, 
p = 0.533) และสถานภาพสมรส (eta = 0.068, p = 0.168)    

ตาราง 15 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย   
(n = 416)  

Constant (a) = 7.276, R Square=0.408, Adjusted R Square=0.401, F=56.348, P<0.001 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตัวแปรพยากรณ์ b Beta t p-value 
การรับรู้บทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

0.659 0.517 11.632 <0.001 

อายุ 0.266 0.115 2.734 0.007 
แรงสนับสนุนทางสังคม 0.294 0.141 3.167 0.002 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.192 0.082 2.149 0.032 
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

0.186 0.085 2.014 0.045 
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ทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (p-value < 0.001, 
β = 0.517) ,อายุ (p-value =0.007, β = 0.115) , การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (p-value 
=0.002 , β = 0.141) , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(p-value =0.032 , β = 0.082) และระยะเวลาการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (p-value =0.045 , β = 0.045) สามารถร่วมกันท านาย
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัด
สุโขทัย ได้ร้อยละ 40.1 และสามารถสร้างสมการการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในรูป
คะแนนดิบ ได้ดังนี้  

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
= 7.276 + 0.659 (การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน)  + 0.266 (อายุ) + 0.294 
(แรงสนับสนุนทางสังคม) + 0.192(รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) + 0.186(ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) 

จากตาราง 15 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เรียงล าดับตามความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนได้ 
ดังนี้ การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอน  
ที่ 1 พบว่าเมื่อคะแนนการรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน  
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะเพ่ิมขึ้น  
0. 659 คะแนน (b = 0.659) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 คือ อายุมีผล
ทางบวกต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พบว่า เมื่ออายุเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คะแนน
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อจะเพ่ิมขึ้น 0.266 คะแนน (b = 0.266) ตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 3 คือ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่า เมื่อการได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คะแนนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อจะ
เพ่ิมขึ้น 0.294 คะแนน (b = 0.294) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 4 คือ อายุ
มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พบว่า เมื่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 
1 หน่วย คะแนนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อจะเพ่ิมขึ้น 0.192 คะแนน                     
(b = 0.192) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 5 คือ ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พบว่า เมื่อ
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คะแนนการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อจะเพ่ิมขึ้น 0.186 คะแนน (b = 0.186) 
 ส าหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ             
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  ดัชนีมวลกาย และจ านวน
หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ  
 



 
 

บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive 
research)  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่ อการปฏิบัติ ง านป้ องกั นและควบคุ มโ รคไม่ ติ ด ต่ อ                  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย  จ านวน 416 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส่วนที่ 3 การ
รับรู้บทบาท อสม. ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  
ส่วนที่ 6  การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
และความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ผู้วิจัยได้จ าแนกประเด็นการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ   
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 416 คน               
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.8 เป็นเพศหญิง  อายุเฉลี่ย 50.24 ± 9.79 ปี กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 77.2 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 54.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่  
ร้อยละ 70.9 มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 53.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,026.23        
± 4,841.36 มีดชันีมวลกายสว่นใหญ่อยูร่ะหว่าง 25-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ร้อยละ 33.9 ดัชนี
มวลกายเฉลี่ย 26.05 ± 8.46 มีระยะเวลาการเป็น อสม. เฉลี่ย 14.15 ± 10.30 มีจ านวนหลังคาเรือน
ที่รับผิดชอบเฉลี่ย 11.72 ± 5.03 หลังคาเรือน 

 2. ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 84.6 รองลงมา 
คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 56 เมื่อแยกตามรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ถูกต้องมากที่สุด คือ ข้อ 7. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อโรคตบั
แข็ง ความดันโลหิตสูง และอุบัติเหตุได้ ร้อยละ 97.1 และตอบถูกต้องน้อยทีสุ่ด คือ ข้อ 13. หากผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงวัดความดันโลหิตแล้วค่าปกติ สามารถหยุดรับประทานยาได้ โดยไม่ต้องรอให้
แพทย์สั่ง ร้อยละ 0.7 
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 3. การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีการรับ รู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.2  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

 การรับรู้บทบาท อสม. ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มากที่สุดคือ ข้อ 2. เป็นส่วนหน่ึง
ของทีมสหวิชาชีพในการสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง                 
ในระดับมาก ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ ข้อ 3. ให้ความรู้ให้ค าแนะน ากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในการดูแล
สุขภาพตนเอง ในระดับมาก ร้อยละ 53.6  

 การรับ รู้บทบาท อสม. ด้านการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรังม ากที่สุด คือ ข้อ 5.                    
แปลความหมายของค่าความดันโลหิตสูงที่วัดได้ ในระดับมาก ร้อยละ 48.1 น้อยที่สุด คือ ข้อ 1. 
ค านวณค่าดัชนีมวลกายพร้อมแปลผลได้ ข้อ 2. ค านวณค่ารอบเอวพร้อมแปลผลได้ และ ข้อ 4. คัด
กรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เคร่ืองวัดความดันโลหิต ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 

 การรับรู้บทบาท อสม. ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนมากที่สุด คือ ข้อ 1. มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรการทางสังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน และ ข้อ 7. มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน ในระดับมาก ร้อยละ 47.8  

 การรับรู้บทบาท อสม. ด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมากที่สุด คือ ข้อ 4. ประสาน
ความร่วมมือระหว่างชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ในระดับมาก ร้อยละ 47.1 รองลงมา คือ ข้อ 2. เป็นส่วนหน่ึงของที ม             
สหวิชาชีพในการวางแผนแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดตอ่เร้ือรังและปัจจัยเสีย่ง ในระดับมาก ร้อยละ 45.9  

 การรับรู้บทบาท อสม. ด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมากที่สุด คือ  ข้อ 1. เฝ้าระวัง
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือเพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในระดับมาก ร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ข้อ 2. เฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุม่
ป่วยได้ด้วยตนเอง ในระดับมาก ร้อยละ 52.2 การรับรู้บทบาท อสม. ด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังน้อยที่สุด ข้อ 1. เฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
หรือเพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2  

 4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 50.2 รองลงมา 
คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.8 พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี  
 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ข้อ 2. การปฏิบัติงานของ อสม. ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สามารถเห็นผลได้ชัดเจนและเปน็รูปธรรม ในระดับมาก ร้อยละ 52.2  

 ด้านการยอมรับนับถือมากที่สุดคือ ข้อ 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น  
และเพื่อนร่วมงาน ให้การยอมรับในความสามารถในการท างานของท่าน ในระดับมาก ร้อยละ 53.4  

 ด้านโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมากที่สุดคือ ข้อ  6. ท่านได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่ ในระดับมาก ร้อยละ 48.8  
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 ด้านลักษณะงานมากที่สุด คือ ข้อ 8.การปฏิบัติงานตามบทบาท อสม.ในการป้องกั นและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อมีรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน ในระดับมาก ร้อยละ 56.0  
 ด้านการรับผิดชอบ มากที่สุดคือ ข้อ 10. ท่านรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเหมาะสมกับฐานะ 
ต าแหน่ง และหน้าที่ของท่าน ในระดับมาก ร้อยละ 56.3  
 ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน มากที่สุดคือ ข้อ 12.ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการ                  
ที่ราชการจัดให้ค่าห้องพิเศษ เป็นต้น ในระดับมาก ร้อยละ 45.7  
 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน มากที่สุดคือ ข้อ 13.เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ
ในการท างานกับท่านด้วยดี ในระดับมาก ร้อยละ 56.5  
 ด้านสภาพในการท างาน มากที่สุด คือ ข้อ 16.คนในชุมชนให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลและตอบ
รับท่านในระดับมาก ร้อยละ 50.2  
 ด้านนโยบายและการบริหารงาน มากที่สุด คือ ข้อ 18.ท่านพอใจการจัดการและการ
บริหารงานขององค์กร  อสม. รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ในระดับมาก ร้อยละ 57.0   
 ด้านความมั่นคงในงานมากที่สุดคือ ข้อ 19.ท่านรู้สึกมั่นใจในการท างานในต าแหน่ง อสม.  
ในระดับมากร้อยละ 53.6  
 ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา มากที่สุดคือ ข้อ 21.ท่านพอใจรูปแบบการปกครองบังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับมาก ร้อยละ 54.1  
 5. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 60.1 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.5 พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านอารมณ์/ความรู้สึกมากที่สุด คือ ข้อ 1.2 ท่านได้รับก าลังใจจากครอบครัวในการ
ปฏิบัติงาน และข้อ 1.7 ท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อนบ้านในการปฏิบัติงาน เป็นประจ า ร้อยละ 
60.8 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.6 ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านในการปฏิบัติงาน ไม่เคยได้รับ 
ร้อยละ 2.2  
 ด้านการประเมินคุณค่า มากที่สุด คือ ข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของท่าน เป็นประจ า ร้อยละ 64.7 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่าน ไม่เคยได้รับ ร้อยละ 2.2 
 ด้านทรัพยากร มากที่สุด คือ ข้อ 3.2 ท่านได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 
เช่น เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ืองเจาะน้ าตาลปลายน้ิว เป็นต้น ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี เป็นประจ า 
ร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ ข้อ 3.3 ท่านได้งบประมาณหรือเงินสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
เป็นบางคร้ัง ร้อยละ 52.2  
 ด้านข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด คือ ข้อ 4.1 ท่านได้รับความรู้เร่ืองการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นประจ า  ร้อยละ 71.4 ร้อยละ 69.7 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 4.3 ท่านได้รับ
ข่าวสารในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไม่เคยได้รับ ร้อยละ 0.5 
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 6. การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
  กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติงานตามบทบาท อสม. ในการการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 99.3 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 0.1   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มากที่สุด คือ ข้อ 6.ท่านติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแล
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่บ้าน บ่อยคร้ัง ร้อยละ 45.7 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 6.ท่านติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การ
ดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่บ้าน ข้อ 8.ท่านระบุผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในละแวกที่รับผิดชอบได้ และข้อ 9.
ท่านค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ ไม่เคย ร้อยละ 0 

ด้านการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มากที่สุด คือ ข้อ 5.ท่านแปลความหมายของค่าความดัน
โลหิตสูงที่วัดได้ บ่อยคร้ัง ร้อยละ 40.6 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 4.ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้
เคร่ืองวัดความดันโลหิต ไม่เคย ร้อยละ 0.5 

ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน มากที่สุด คือ ข้อ 6.ท่านจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 
3อ. 2ส. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ดื่มสุรา)ในชุมชน บ่อยคร้ัง ร้อยละ 42.1 และ
น้อยที่สุดคือ ข้อ 1.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการทางสังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังในชุมชน ไม่เคย ร้อยละ 0.5 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด้านการจัดการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มากที่สุด 
คือ ข้อ 3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจดบันทึกข้อมูล และ ข้อ 4.ท่านประสานความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการ บ่อยคร้ัง ร้อยละ 
40.4 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจดบันทึกข้อมูล ไม่เคย 
ร้อยละ 0.5 

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง มากที่สดุ 
คือ ข้อ 1.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือเพื่อน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน บ่อยคร้ัง ร้อยละ 47.6 และน้อยที่สุดคือ ข้อ 1.ท่านเฝ้าระวัง
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือเพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ไม่เคย ร้อยละ 0.5 

 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ                   
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย  ด้วยสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)   
 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่   การรับ รู้บทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  อายุ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
และระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยสามารถสร้างสมการ ในการ
พยากรณ์  
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 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน = 
7.276 + 0.659 (การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน)  + 0.266 (อายุ) + 0.294 
(การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม) + 0.192(รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) + 0.186(ระยะเวลาการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) โดยสามารถร่วมท านายการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้ร้อยละ 40.1 
 
ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย  ได้แก่  การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขป ระจ า
หมู่บ้าน  อายุ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน  และระยะเวลาการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
 1.การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 99.3 ทั้ง น้ีสะท้อนให้เห็นว่าความพยายามในการท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อประสบความส าเร็จ โดยมีแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีความชัดเจน  
สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพิน อ้มพรมราชและชนะพล ศรีฤาชา (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การปฏิบัติงานในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อยู่ ในระดับปฏิบัติ
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรักษาพยาบาล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปฏิบัติค่อนข้างมาก รองลงมาคือ ด้านการควบคุมและป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้าน
การฟื้นฟูสภาพ ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข สามารถระบุ
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในละแวกที่รับผิดชอบได้ และค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เคยปฏิบัติ 
 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย   
 สมมติฐานการวิจัย ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
มีผลต่อปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัด
สุโขทัย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 2.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ ไม่มีผลต่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ อยู่ในระดับสูง ตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกบัโรคไม่ตดิตอ่
ถูกต้องมากที่สุด คือ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อโรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง และ
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อุบัติเหตุได้ และตอบถูกต้องน้อยที่สุด คือ หากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัดความดันโลหิตแล้วค่า
ปกติ สามารถหยุดรับประทานยาได้ โดยไม่ต้องรอให้แพทย์สั่ง แสดงถึงความรู้ในการป้องกั นและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อบางส่วน อสม. ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ แต่ทั้งน้ีการได้รับความรู้เกี่ยวกับโ รคไม่
ติดต่อ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ อาจเน่ืองจากการที่จะมีความ รู้ใน
ระดับใด อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย 
ด้วยบริบทของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน ตามที่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ได้ก าหนดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต้องสมัครใจ
และเสียสละเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานสาธารณสุข และ มีเวลาให้กับการท างานในบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทั้งน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา แยบคาย (2560) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย พบว่า ความรู้ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 2.2 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย จากการศึกษาพบว่า เป็นส่วนหน่ึงของ
ทีมสหวิชาชีพในการสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง ในระดับ
มาก ทั้ง น้ีการรับ รู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อการรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย การปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.659 หน่วย ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้เป็นการยืนยั นก าร
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและทราบขอบเขตของการท างานในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  และหน้าที่ในการประสานงานระหว่างชุมชน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รวมไปถึงการเป็นจิตอาสาที่มุ่งมั่นตั้งใจท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา                  
แยบคาย (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย พบว่า การรับ รู้บทบาทหน้าที่  อสม. จะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ อสม. เน่ืองจากจะช่วยยืนยันว่ารู้การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายและตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปรางค์ จักรไชย และคณะ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี พบว่า  การรับรู้ในก าร
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01  
 2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ถึงแม้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลท าให้เกิดการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น แต่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอาจมีความ
กังวลในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เน่ืองจากการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการท างานร่วมด้วย ทั้งน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี แสนสุข และคณะ 
(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการ
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ด าเนินงานฯของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีระดับแรงจูงใจสูง จะมีระดับด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานสูงด้วย  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยทุธนา แยบคาย (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัด
สุโขทัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรางค์ จักรไชย และคณะ (2560) ศึกษา
เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอ
ครอบครัว จังหวัดปทุมธานี พบว่า  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในทีมหมอครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
           2.4 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไมต่ดิตอ่  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม มีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย การปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้น 0.294 หน่วย เน่ืองจากครอบครัว เพื่อน ชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน มีส่วน
ช่วยเป็นก าลังใจในการท างาน สนับสนุนเคร่ืองมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี แสนสุข และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดยโสธร ที่พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และสอดคล้องกบังานวจัิย
ของยุทธนา แยบคาย (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  สอดคล้องกับงานวิจัยของปรางค์ จักรไชย และคณะ (2560) 
ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอ
ครอบครัว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในทีมหมอครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 2.5 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล  
  2.5.1  เพศ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อาจเน่ืองจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิง จะได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ ไม่แตกต่างกันได้รับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน เพื่อมุ่งเน้นสามารถ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีศักยภาพในจุดมุ่งหมายเดียวกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
พบว่าเพศต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยุทธนา แยบคาย (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของ
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ที่พบว่า เพศมีผลต่อการปฏิบัติงาน กล่าวว่า 
อาจเน่ืองจากสภาพร่างกายของเพศชายที่แข็งแรงกว่าเพศหญิง ท าให้เพศชายคล่องแคล่ว  และ
ทะมัดทะแมงในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง 
    2.5.2 อายุ มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเพราะคุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีอายุไม่ต่ า
กว่า 18 ปีบ ริบูรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข ,2554) ซึ่งเป็นการคัดกลุ่มอายุที่เหมาะสมในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข             
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสหัทยา ถึงรัตน์ (2556) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) ในเขตเทศบาลเมือง
อ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรางค์ จักรไชย และคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
  2.5.3 ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยกล่าวคือ คุณสมบัติการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ คือมีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ (กระทรวงสาธารณสุขม ,2554) ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี พบว่า อสม.ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่แตกต่ างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
        2.5.4  อาชีพ  ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย กล่าวคืออาชีพหลักของอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ซึ่งอาชีพหลักต่างๆล้วนไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก คุณสมบัติการ
คัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จะต้องสมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานสาธารณสุข  ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการด าเนินงานสาธารณสุขและต้องก าร
พัฒนาชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรางค์ จักรไชย และคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว 
จังหวัดปทุมธานี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา แยบคาย (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
พบว่า อาชีพ  ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
    2.5.5  สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิ จัย กล่าวคือ สถานภาพสมรสของ อาสาสมัครสาธารณสุขป ระจ า
หมู่บ้านส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสคู่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับคู่สมรส และลูกหลาน และได้รับการดูแล
จากครอบครัวไม่ต่างกัน การเข้ารับเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต้องได้รับความเห็นชอบ
ของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนจ านวนไม่น้อยกว่า 10 หลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่
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บุคคลน้ันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่เป็นประจ าไม่น้ อยกว่า 6 เดือน ซึ่งการที่บุคคลใน
ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัว สมาชิกในครอบครัว หรืออื่น  ๆ  กล่าวคือการได้รับการ
เห็นชอบจากคู่สมรส ก็จะต้องเป็นคนที่มีจิตอาสา สมัครใจและเสียสละเข้ามาช่วยเหลือการด าเนินงาน
สาธารณสุข พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนหรือเห็นชอบจากบุคคลในครอบครัวตนเองก่อนที่จะมาขอ
ความเห็นชอบของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน (กระทรวงสาธารณสุข ,2554) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปรางค์ จักรไชย และคณะ (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี พบว่า สถานภาพสมรส ไม่
มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
   2.5.6 รายได้ มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 5,026.23 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าเส้นความยากจน 
(Poverty line) ของประเทศไทยที่ประมาณ 2,763/คน/เดือน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาก าร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) กล่าวคือ รายได้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านที่มี
ความแตกต่างกัน อาจท าให้มีการปฏิบัติงานแตกต่างกัน กล่าวคือมีการเข้าถึงสื่อหรือสมาร์ทโฟนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน อ้มพรมราช (2556) ศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า รายได้สามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ ร้อยละ 48.5 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สหัทยา ถึงรัตน์ (2556) 
ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)             
ในเขตเทศบาลเมือง อ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่มีรายได้ต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
   2.5.7  ดัชนีมวลกาย ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ          
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าห มู่บ้ าน             
ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในกลุ่ม อ้วนระดับ 2 แต่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ เน่ืองมาจากการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไม่ได้มีเกณฑ์การมี
โรคประจ าตัว และไม่ได้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เน่ืองจาก
ก่อนการเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จะมีการประเมินตนเองใน
คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เร่ืองการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมี
พฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง (กระทรวงสาธารณสุข , 2554) 
  2.5.8 ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย จากการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อยู่ในช่วง 10-20ปี เฉลี่ยประมาณ 
14 ปี ทั้งน้ีได้สะสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เข้าใจบริบทของชุมชน รู้จักกับบุคคล ครัวเรือนที่
ตนเองได้รับผิดชอบ รวมไปถึงท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  การปฏิบัติงานมีความ
เฉพาะเจาะจง รวมไปถึงการมีนโยบายที่เร่งรัด มีขั้นตอนในการท างานที่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงาน
ป้องกันโรคและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในชุมชนมีความแตกต่างจากการท างานในลักษณะเดิม อีกทั้ง 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ได้ก าหนดให้ 
อสม. จะต้องด าเนินงานตามสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เร่ืองจัดกิจกรรมเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่น (กระทรวงสาธารณสุข, 
2554) สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน อ้มพรมราช (2556) ศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานสามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ ร้อยละ 48.5 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา แยบคาย (2560) 
ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย พบว่า ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไม่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
  2.5.9 จ านวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคมุ
โรคไม่ติดต่อ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน มีจ านวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบเฉลี่ย 11 หลังคาเรือน และตามบทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะต้อง สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานสาธารณสุข 
ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการด าเนินงานสาธารณสุขและต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง มี
ความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน  มีเวลาให้กับ
การท างานในบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กล่ าวคือไม่ว่าจ านวนหลังคาเรือนที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รับผิดชอบจะมีมากน้อยเพียงใด อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านจะมีการปฏิบัติงานต่อครัวเรือนน้ัน ๆอย่างไม่แตกต่างกัน  
  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับควรส่งเสริมการรับ รู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมั คร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้
อ าส าส มั ค รส าธ ารณสุ ขประจ าห มู่บ้ านได้ ปฏิ บัติง านป้อ ง กัน แล ะคว บคุม โ รคไม่ติดต่อ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากขึน้  

1.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับควรส่งเสริมให้มีแรงสนับสนุนทางสังคมโดยมีการ          
ยกย่อง ชมเชย และเกิดกิจกรรมเสริมขวัญก าลังใจ สร้างความร่วมมือในชุมชน และได้รับการส่งเสริม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

1.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับควรพิจารณาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยจ าแนกตาม อายุ รายได้ และระยะเวลาการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาสาเหตุและแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยใช้

วิธีระเบียบวิจัย เชิงคุณภาพเพิ่มเติม ตามบริบทของพื้นที่ เช่น ต าบล หรือเขตรับผิดชอบของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

2.2 ควรน าปัจจัยที่พบความสัมพันธ์ในการศึกษาคร้ังน้ี มาพัฒนาโปรแกรม ส่งเสริม             
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 4. ความส าคัญของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือโรควิถีชีวิต ที่เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ท าให้เกิดการเจ็บป่วย ความพิการ การสูญเสียสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และตายก่อนวัยอันควรจ านวนมาก เป็น
ภาระการดูแล รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายทั้งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  องค์การอนามัยโลกได้
ประมาณการณ์จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลก จาก 194 ประเทศ ในปี 2552 มีจ านวนถึง 970 ล้าน
คน โดย 330 ล้านคนอยู่ในประเทศพัฒนา และ 640 ล้านคนอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา คาดว่าในปี 2568 จะมี
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2553) ส าหรับประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการลดอัตรา
ป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง แต่จากรายงานของส านักระบาดวิทยา ในระหว่างปี 2550 - 2554 พบว่า 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอัตราความชุกสูงสุด กล่าวคือ มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสะสม 
(ผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยรายเก่า) สูงถึง 1,997,700 ราย คิดเป็นอัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 
3,112.60 ต่อแสนประชากร (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556) นอกจากนี้ยัง
พบว่าอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงก็มีแนวโน้มสูงขึ้น เช่นกัน โดยเพ่ิมขึ้นจาก 48.92 ต่อแสนประชากร              
ในปี 2550 เป็น 78.92 ต่อแสนประชากร ในปี 2554 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2555) จากรายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบว่า สถานการณ์โรคเบาหวาน 
จังหวัดสุโขทัย ปี 2560-2564 อัตราความชุกโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป มีอัตราชุก 9.5 10.2 
10.2 10.40 และ 10.60 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี อัตราความชุกโรคเบาหวาน จังหวัด
สุโขทัย พบว่ามีอัตราความชุกมากกว่าระดับเขตและประเทศ(NHES5=9.5) ซึ่งมีแนวโน้มการป่วยด้วย
โรคเบาหวานในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงจังหวัดสุโขทัย พบว่า อัตราความชุกโรคความ
ดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  ปี 2560-2564 มีอัตรา 26.4 27.8 27.7 27.61 และ 27.73               
ซึ่งอัตราความชุกมากกว่าระดับเขตและระดับประเทศ(NHES5=25.4) ซึ่งมีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น และจากข้อมูลอัตราตาย ปี 2562-2564 พบว่า โรคหลอดเลือดสมอง(STROKE)            
มีอัตราตายเป็นอันดับ 1 รองลงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 
ตามล าดับ และจากปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่พบว่า ปัญหาในจังหวัดสุโขทัยพบมากที่สุดคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ซึ่งรวมไปถึงเป็นปัญหาระดับอ าเภอ จ านวน 9 อ าเภอในจังหวัดสุโขทัย 
 องค์การอนามัยโลกได้เน้นว่าการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ต้องมุ่งเน้นที่การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อ อีกทั้งแนวทางในการ
ด าเนินงานต้องครอบคลุมทั้งประชากรทั่วไป และบุคคลกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างมาตรการ       
ลดปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย การถ่ายทอดความรู้ในการดูแล
สุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ มีการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนจากงานรักษาพยาบาลแบบตั้งรับ มาเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้มีการสร้างสุขภาพเชิงรุก 
ของบุคคลครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะมีผลท าให้ระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการลด
ปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานบริการ(นิตยา พันธุเวทย์ , 2552) ในปี พ.ศ. 2554 มีการด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และได้มีการก าหนดบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพอนามัยเชิงรุกผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน การเสริมสร้างสุขภาพและ
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แก้ปัญหาสุขภาพชุมชน โดยแผนสุขภาพต าบล ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อลดโรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตและสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าให้ อสม. มีบทบาทในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพ่ิมมากขึ้น ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน สร้างเสริมสุขภาพ และแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน โดย
จัดท าแผนงานโครงการ การบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารสุขภาพผสมผสาน การป้องกันรักษา 
ส่งเสริม และ ฟ้ืนฟูสภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆในชุมชน เพ่ือลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554)  
 การปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นบทบาทที่ส าคัญของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการกระท าหรือด าเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
สามารถวิเคราะห์วางแผน แก้ไขปัญหาเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงที่มีความ
เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือของชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรค ไม่
ติดต่อเรื้อรัง คัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพ่ือน าเข้าระบบทางสาธารณสุข ให้ค าแนะน าใน
การดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การส่งต่อข้อมูล จัดการให้ผู้ป่วยพบแพทย์ตามนัดและการ
รับประทานยาตามแพทย์สั่ง  โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดจ านวนกลุ่มเสี่ยง เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมไปถึงการเพ่ิมอัตราการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2560) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสุโขทัย มีทั้งสิ้น 12 ,835 ราย โดยภาพรวม อสม. 1 ท่าน 
รับผิดชอบ 16 หลังคาเรือน ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทด้านสาธารณสุขในการควบคุม ป้องกันโรคในระดับชุมชน 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน 4 
ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน (ยุทธนา แยบคาย และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ , 2563) ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมไปถึงด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยได้ ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อในชุมชนให้ดีขึ้น 
 5. ค าถามการวิจัย (ถ้ามี) 
  5.1 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างไร 
  5.2 ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
 6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคม และปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
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 7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (เขียนให้ชัดเจน) 
7.1 เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน               

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค              
ไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย 

7.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

8. ขอบเขตของการวิจัย 
 8.1 ขอบเขตด้านการศึกษา การวิจัยเชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 

descriptive research) โดยศึกษาปั จจั ยที่ มี ผลต่อการปฏิ บั ติ งานป้ องกันและควบคุมโรคไม่ ติ ดต่ อ                  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

 8.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ จังหวัดสุโขทัย มีทั้งหมด 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสุโขทัย อ าเภอ             
ศรีส าโรง อ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอบ้านด่านลานหอย อ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีนคร อ าเภอทุ่ง
เสลี่ยม และอ าเภอสวรรคโลก 

 8.3 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)                    
ที่ปฏิบัติงานใน จังหวัดสุโขทัย จ านวน 12,835 คน 

 8.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษา เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565  
9. นิยามศัพท์เฉพาะ 

  9.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมายถึง บุคคลอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  มีความรู้
ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนโดยชาวบ้านไม่น้อยกว่า 10 หลังคา
เรือน ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ก่อนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ใช้
บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2554 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
  9.2 โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคท่ีไม่แพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง มีระยะเวลาป่วยยาวนาว และ
การเปลี่ยนแปลงของโรคเป็นไปอย่างช้า ๆ 
  9.3 การรับรู้บทบาทหน้าที่ อสม. หมายถึง ความรู้สึกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดสุโขทัย ที่ประเมินว่าบทบาทเหล่านั้นควรเป็นบทบาทของตนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แก่ 
  1) การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   
  2) การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
  3) การพัฒนาสุขภาพชุมชน  
  4) การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
  5) การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   
  9.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความคิด ความรู้สึก หรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้ านเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านสถานภาพในการท างาน ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 
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  9.5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. หมายถึง 
การที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้านอารมณ์
ความรู้สึก การประเมินคุณค่าทรัพยากร และข้อมูลข่าวสาร จากบุคคลอื่น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ 
  9.6 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน ได้แก่                  
1) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2) ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3) ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน 4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5) ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 10. ประโยชน์ของโครงการนี้ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง 
  เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในชุมชนให้ดีขึ้น  
 11. ในการเตรียมการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ 
  ปรึกษานักสถิติ (Statisticians) 

ชื่อ........................................................................................................................................ 
ลายมือชื่อ ........................................................................................................................... 

 ไม่ได้ปรึกษานักสถิติ 
ส่วนที่ 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 การวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ (ต้องเป็นการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า) ดังนี้ 
 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องถูกเจาะเลือดหรือน าชิ้นส่วนหรือสารน้ าต่าง ๆ จาก  
     ร่างกายไปทดลอง ได้แก่ ...................................ปริมาณ…………………….มล. จ านวน..........ครั้ง 
     เจาะโดย ...................(ระบุชื่อผู้ท าการเจาะ เช่น แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ  
    หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ตามบทบาทวิชาชีพก าหนด) 
  เก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธีที่ไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้แก่ 
 
 

 ก.  การเก็บตัวอย่างผม และเล็บ โดยการตัดที่มิได้ท าให้เกิดการผิดรูป 
 ข.  การเก็บฟันน้ านมที่หลุดเองตามธรรมชาติหรือจ าเป็นต้องถอนออกเพ่ือการรักษาตาม

มาตรฐานทางทันตกรรม 
 ค. การเก็บฟันแท้ที่จ าเป็นต้องถอนออกเพ่ือการรักษา ตามมาตรฐานทางทันตกรรม 
 ง. การเก็บสิ่งคัดหลั่งโดยธรรมชาติ เช่น เหงื่อ และน้ าลาย 
 จ. การเก็บรกหลังคลอดตามปกต ิ
 ฉ. การเก็บน้ าคร่ าในระหว่างการคลอดปกติ 
 ช. การเก็บหินปูนที่คอฟันหรือแผ่นคราบฟัน (Supra-gingival and sub-gingival 

dental plague) จากการรักษาขูดหินปูนตามปกต ิ
 ซ. การเก็บเยื่อเมือกโดยการขูดเบาๆ ที่กระพุ้งแก้ม หรือบ้วนปาก 
 ฌ. การเก็บเสมหะ 
 ฏ. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................ ...................................... 
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 เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บต่ออาสาสมัคร  (ยกเว้นเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับ X-ray และ Microwave) 
 ก. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดที่ผิวหนัง หรืออยู่ห่างจากร่างกายของอาสาสมัคร ได้แก่ 

........................................................................................................................................ 
 ข. เป็นการตรวจวัดความไวในการสัมผัส (Sensory acuity) 
 ค. การตรวจด้วยวิธี Magnetic resonance imaging โดยไม่ใช้สารจ าพวก Gadolinium 
 ง. การตรวจโดยวิธีการต่อไปนี้ ระบุ ............................................................. ....................... 
        (เช่น Electrocardiography, Echocardiography, Doppler blood flow, 

Ultrasonography, Diagnostic infrared imaging, Electroencephalography, 
Electroretinography, Detection of naturally occurring radioactivity) 

 ฉ. การตรวจสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป เช่น Muscular strength testing, Body 
composition assessment, Flexibility testing ที่เหมาะสมกับอายุ น้ าหนัก และ
สุขภาพทั่วไปของอาสาสมัคร ระบุ.................................................................................. 

 การเก็บข้อมูลจากรายงานต่าง ๆ หรือผลตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้รับการเก็บไว้เพ่ือ
การรักษาตามปกติ มิใช่เพื่อการวิจัย ระบุ........................................................... ....................... 

 การตรวจตัวอย่างส่งตรวจใดๆ ต้องไม่ใช่การตรวจทางพันธุศาสตร์อันสามารถเชื่อมโยงถึงผู้ที่
เป็น เจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่งตรวจได้ ระบุตัวอย่างท่ีตรวจ......................................................... 

 อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องถูกสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถามหรือแบบทดสอบต่างๆ 
หรือสังเกตพฤติกรรม  โดยอาสาสมัครเป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable subject) หรือ
สามารถ ระบุตัวอาสาสมัครได้ในภายหลัง 

  อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องถูกบันทึกเสียง หรือภาพ 
  อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องถูกให้ทดสอบชิมรสและประเมินคุณภาพอาหาร 
 อ่ืน ๆ ระบุ……แบบสอบถามที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในภายหลัง......... 
 

ส่วนที่ 3 รายงานความก้าวหน้า 
 ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้ามายังคณะกรรมการฯ หลังจากได้รับการอนุมัติ ดังนี้ 

- ทุก 6 เดือน  
- ทุก 12 เดือน 
- แจ้งปิดโครงการวิจัย เมื่อด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น 

 
ส่วนที่ 4 เอกสารที่แนบเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ได้จัดท า
 สรุปโครงการเพ่ือการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Protocol Synopsis for Ethical Review)  
    จ านวน 4 ชุด 
 ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (Information Sheet for Research Participant)  
    จ านวน 4 ชุด 
 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) จ านวน 4 ชุด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ฉบับภาษาไทย) จ านวน 4 ชุด 
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 แผ่นบรรจุข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด (CD หรือ DVD) ในรูปแบบ pdf ไฟล์ จ านวน 1 ชุด 
 อ่ืนๆ ............................................................................................ ....................................................................... 
 

ขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงและสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และผู้กรอกข้อความเข้าใจความหมายโดยชัดเจนทุกประการ พร้อมกันนี้ ได้แนบข้อเสนอโครงการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Full research proposal/Protocol) และเอกสารอ่ืน ๆ ตามระบุข้างต้นแล้ว 

 
 

ลงนาม...........................................................หวัหน้าโครงการวิจัย 
                  (นางสาวนาตยา สุดจ้อย) 
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ข้อมูลค ำอธิบำยส ำหรับอำสำสมัครในโครงกำรวิจัย 
(Information Sheet for Research Participant) 

 
ชื่อโครงกำรวิจัย  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวดั

สุโขทัย 
ผู้สนับสนุนกำรวิจัย - 

ผู้ท ำวิจัย  
ช่ือ  นางสาวนาตยา  สุดจ้อย 
ที่อยู่  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 เลขท่ี 21 หมู่ 4 ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 5500 9509 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08 7314 4184 

ผู้ร่วมในโครงกำรวิจัย 
- 
 
เรียน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยทุกท่ำน 
 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้เนื่องจากท่านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ก่อนท่ี
ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าว ขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผลและ
รายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม กรุณาซักถามจากทีมงานของแพทย์ผู้ท าวิจัย หรือแพทย์ผู้
ร่วมท าวิจัยซึ่งจะเป็นผู้สามารถตอบค าถามและให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ 
 ท่านสามารถขอค าแนะน าในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จากครอบครัว เพื่อน หรือแพทย์ประจ าตัวของท่านได้ ท่านมีเวลา
อย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระ ถ้าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ขอให้ท่านลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมของโครงการวิจัยนี้ 
 
เหตุผลควำมเป็นมำ 
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพท าให้เกิดการเจ็บป่วย ความพิการ สูญเสียคุณภาพชีวิต และ
ตายก่อนวัยอันควรจ านวนมาก เป็นภาระการดูแล รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายทั้งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  องค์การ
อนามัยโลกได้ประมาณการณ์จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลก จาก 194 ประเทศ ในปี 2552 มีจ านวนถึง 970 ล้านคน 
โดย 330 ล้านคนอยู่ในประเทศพัฒนา และ 640 ล้านคนอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา คาดว่าในปี 2568 จะมีผู้ป่วยโรคความดันโลหติ
สูงเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้าน จังหวัดสุโขทัย พบว่า สถานการณ์โรคเบาหวาน จังหวัดสุโขทัย ปี 2560-2564 มีแนวโน้มการป่วยด้วย
โรคเบาหวานในพ้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงจังหวัดสโุขทัย พบว่ามีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคความดันโลหติสงู
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และจากข้อมูลอัตราตาย ปี 2562-2564 พบว่า โรคหลอดเลือดสมอง มีอัตราตายเป็นอันดับ 1 รองลงเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ตามล าดับ และจากปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่พบว่า ปัญหาในจังหวัด
สุโขทัยพบมากที่สุดคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมไปถึงเป็นปัญหาระดับอ าเภอ จ านวน 9 อ าเภอในจังหวัดสุโขทัย 
 การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมุ่งเน้นที่การป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อ อีกทั้งแนวทางในการด าเนินงานต้องครอบคลุมทั้งประชากรทั่วไป และบุคคลกลุ่ม
เสี่ยง ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดย
มุ่งเน้นการเสริมสร้างมาตรการ ลดปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย การถ่ายทอดความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ  
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 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการกระท าหรือด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
สามารถวิเคราะห์วางแผน แก้ไขปัญหาเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้อง ประสาน
ความร่วมมือของชุมชน สังคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคไมต่ิดตอ่เรื้อรัง คัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อน าเข้าระบบทางสาธารณสุข ให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การส่งต่อ
ข้อมูล จัดการให้ผู้ป่วยพบแพทย์ตามนัดและการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจ านวนกลุ่มเสี่ยง เพิ่มการ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงการเพิ่มอัตราการควบคมุโรคไมต่ิดตอ่เรื้อรงัได้  จังหวัดสุโขทัย มี อสม. ทั้งสิ้น 
12,835 ราย ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทด้านสาธารณสุขในการควบคุม ป้องกันโรคในระดับชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านส่วนใหญ่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน 4 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้
มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยได้ ดังนั้นผู้วิจัย
สนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนให้ดีขึ้น 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการปฏบิัติงานป้องกันและควบคุมโรคไมต่ิดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดสุโขทัย 
วิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย 
 หลังจากท่านให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจยัจะขอให้ท่านท าแบบสอบถาม โดยมอีาสาสมัครเข้าร่วม
การวิจัยในพ้ืนท่ีทั้งสิ้น 416 คน 
ควำมรับผิดชอบของอำสำสมัครผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย 
 เพื่อให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จ ผู้ท าวิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยจะขอให้ท่านปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ผู้ท าวิจัยอย่างเคร่งครัด และตามความเป็นจริง รวมทั้งแจ้งหากท่านมีความอึดอัดใจหรือไม่สบายใจ ที่เกิดขึ้นกับท่านระหว่างที่ท่าน
เข้าร่วมในโครงการวิจัยให้ผู้ท าวิจัยได้รับทราบ 
ควำมเสี่ยงที่อำจได้รับ 
 ความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้คือ ท่านอาจต้องเสียเวลา 20 นาที ในการตอบแบบสอบถาม 
และในระหว่างที่ท่านอยู่ในโครงการวิจัยกรุณาแจ้งผู้ท าวิจัยในกรณีที่เกิดความไม่สะดวกสบายใจ ต่อการตอบค าถาม ขอให้ท่าน
รายงานให้ผู้ท าวิจัยทราบโดยเร็ว และท่านสามารถขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา  
ควำมเสี่ยงที่ไม่ทรำบแน่นอน 
 หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านสามารถสอบถามจาก
ผู้ท าวิจัยได้ตลอดเวลา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ท่านสามารถติดต่อกับผู้ท าวิจัยคือ นางสาวนาตยา 
สุดจ้อย เบอร์มือถือ 08 7314 4184 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

หากมีการค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมในโครงการวิจัย ผู้ท าวิจัย
จะแจ้งให้ท่านทราบทันที เพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัวออกจากการวิจัย 
ประโยชน์ที่อำจได้รับ 
 การเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้เป็นองค์ความรู้ส าหรับส่วนราชการสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดสุโขทัย           
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในด้านการควบคุมป้องกันไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. 
ข้อปฏิบัติของท่ำนขณะที่ร่วมในโครงกำรวิจัย 

ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี ้
- ขอให้ท่านให้ข้อมูลแก่ผู้ท าวิจัยด้วยความสัตย์จริง  
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- ขอให้ท่านแจ้งให้ผู้ท าวิจัยทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านร่วมในโครงการวิจัย 
อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยและควำมรับผิดชอบของผู้ท ำวิจัย/ผู้สนับสนุนกำรวิจัย 
 ไม่เกี่ยวข้อง 
ค่ำใช้จ่ำยของท่ำนในกำรเข้ำร่วมกำรวิจัย 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการวิจัย 
ค่ำตอบแทนส ำหรับผู้เข้ำร่วมวิจัย (ถ้ำมี) 
 ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมการวิจัย 
กำรเข้ำร่วมและกำรสิ้นสุดกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 
 การเข้าร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่สมัครใจจะเข้าร่วมการศึกษาแล้ว ท่านสามารถ
ถอนตัวได้ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไม่มีผลต่อท่านแต่อย่างใด 
กำรปกป้องรักษำข้อมูลควำมลับของอำสำสมัคร 
 ข้อมูลที่อาจน าไปสู่การเปิดเผยตัวท่าน จะได้รับการปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน ในกรณีที่ผลการวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ ช่ือและที่อยู่ของท่านจะต้องได้รับการปกปิดอยู่เสมอ โดยจะใช้เฉพาะรหัสประจ าโครงการวิจัยของท่าน  

จากการลงนามยินยอมของท่าน ผู้ท าวิจัยสามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลของท่านได้แม้จะสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วก็
ตาม หากท่านต้องการยกเลิกการให้สิทธิ์ดังกล่าว ท่านสามารถแจ้ง หรือเขียนบันทึก ขอยกเลิกการให้ค ายินยอม โดยส่งไปที่               
นางสาวนาตยา  สุดจ้อย ที่อยู่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 เลขท่ี 21 หมู่ 4 ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

หากท่านขอยกเลิกการให้ค ายินยอมหลังจากที่ท่านได้ เข้าร่ วมโครงการวิจัยแล้ว ข้อมูลส่วนตัวขอ งท่าน 
จะไม่ถูกบันทึกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลอื่น ๆ ของท่านอาจถูกน ามาใช้เพื่อประเมินผลการวิจัยและท่านจะไมส่ามารถกลับมาเขา้
ร่วมในโครงการนี้ได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลของท่านที่จ าเป็นส าหรับใช้เพื่อการวิจัยไม่ได้ถูกบันทึก 
สิทธิ์ของผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย 
 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธ์ิดังต่อไปนี้  
     1. ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี  
     2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยครั้งนี้  
     3. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย  
     4. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ท่ีท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย  
     5. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
     6. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมื่อไรก็ได้ โดยผู้เข้าร่วมใน
โครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ท้ังสิ้น 
     7. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและส าเนาเอกสารใบยินยอมที่มีท้ังลายเซ็นและวันท่ี 
     8. ท่านมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่ หรือการ
หลอกลวง 

หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย หรือท่านไม่ได้รับการปฏิบตัิ
ตามที่ปรากฎในเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5561 3375 ต่อ 302 โทรสาร 0 5561 3354  ในเวลาราชการ 

ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ที่น้ี 
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Informed Consent Form) 

 
ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข             

ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
วันให้ค ายินยอม วันที่..............เดือน........................................พ.ศ. .......... 
  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ระบุ)........................................................................................ ............... 
เลขประจ าตัวประชาชน....................................................ที่อยู่......................................................................... .......... 
ซอย..................................................ถนน.......................................หมู่ที่..........แขวง/ต าบล....................................... 
เขต/อ าเภอ..................................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.......................  
            ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่ 
พร้อมด้วยเอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยนี้  
ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาของการท าวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนจากการวิจัย ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผู้วิจัย
ได้ตอบค าถามต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกเข้าร่วมในโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอก
เลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อได้รับการ
ยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
อาจได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้จะต้องกระท าไปเพ่ือวัตถุประสงค์  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น  
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ เพ่ิมเติม หลังจากที่ข้าพเจ้าขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัย
และต้องการให้ท าลายเอกสารและ/หรือ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบทั้งหมดท่ีสามารถสืบค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้ 
 ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าและสามารถยกเลิกการ
ให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้วิจัยรับทราบ 
 ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจัยของข้าพเจ้าที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ จะผ่านกระบวนการต่าง ๆ  
เช่น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและในคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์   
และการรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็มใจ 
จึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมนี้ 
 

ลงนาม.................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                     (..............................................................)  
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 ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
จากการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้น  
ได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 

ลงนาม..................................................... ............ผู้ท าวิจัย 
                                 (นางสาวนาตยา  สุดจ้อย) 
 

ลงนาม.................................................................พยาน 
                      (..............................................................)  
 

   
 
 

ส่วนเพิ่มเติมโครงการวิจัย 
ข้าพเจ้า   ยินยอม    

 ไม่ยินยอม  
ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต และ/หรือศึกษาทางพันธุศาสตร์ 
 

ลงนาม..................................................... ............ผู้ให้ความยินยอม 
                (............................................ ..................) 

ส่วนเพ่ิมเติมนี้ อาสาสมัครอาจยินยอมหรือไม่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยในส่วนเพ่ิมเติมนี้ของโครงการ ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้จัดท ารายละเอียดข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
ส่วนนี้แยกต่างหากส าหรับอาสาสมัครผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงการส่วนเพิ่มเติมนี้ 
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            เลขที่แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
 

ผู้วิจัย นางสาวนาตยา  สุดจ้อย    
 

ค าชี้แจง 
1. เพ่ือศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน               

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงความคิดเห็นมากที่สุด ผู้วิจัยจะเก็บค าตอบ

ของท่านไว้เป็นความลับ ซึ่งจะมีการท าลายข้อมูลทั้งหมด หลังการวิจัยเสร็จสิ้นสุด 1 ปี และขอรับรองว่าจะไม่มี
ผลกระทบที่เสียหายต่อท่านแต่ประการใด  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ   
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
ส่วนที่ 3 การรับรู้บทบาท อสม. 
ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 5 แรงสนับสนุนทางสังคม 
ส่วนที่ 6 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวนาตยา  สุดจ้อย    

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง     ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง (..........)  
ให้สมบรูณ์  

1. เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ..................ปี 
3. ระดับการศึกษา    (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนต้น  

(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (4) อนุปริญญา/ปวส. 
(5) ปริญญาตรี   (6) ปริญญาโท   

4. อาชีพหลัก (1) เกษตรกรรม               (2)ว่างงาน  (3) รับจ้าง                               
              (4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   (5) เลี้ยงสัตว์  (6) พนักงาน
เอกชน 

(7) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  (8) นักการเมืองท้องถิ่น   
 (9) ข้าราชการบ านาญ   (10) อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

      5.  สถานภาพสมรส  (1) โสด  (2) สมรส (3) หม้าย/หย่า/แยก  

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน..........................บาท (โดยรวมรายได้จากการเป็น อสม.)  
7. น้ าหนัก .......................... กิโลกรัม ส่วนสูง .........................  เซนติเมตร 
8.  ระยะเวลาในการท างานเป็น อสม. รวม...............ปี  (เศษมากกว่า6เดือนให้นับเป็น1ปี) 
9. หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ  .....................  หลังคาเรือน 

 ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
ค าชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้  / 
2 ผู้เป็นเบาหวานเจาะน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ชั่วโมง ได้สูงกว่า 180 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าระดับน้ าตาลในเลือดสูงเกินไป 
 / 

3 หากควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี จะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง
ต่างๆ ได้แก่ ไตวายเรื้อรัง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพาต ชาปลายเท้า 
และเบาหวานขึ้นตา 

/  

4 หากลืมกินยามื้อใดมื้อหนึ่ง สามารถกินเพ่ิมเป็น 2 เท่าในมื้อถัดไปได้  / 
5 การดูแลสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ. 2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ 

ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 
/  

6 รสอาหารที่มีความเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คือ 
อาหารที่มีรสหวานจัด 

 / 

7 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อโรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง 
และอุบัติเหตุได ้

/  

8 การมีโรคประจ าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน มีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจแลหลอดเลือดได้ 

/  
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ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9 ความดันโลหิตที่มีค่าสูง หมายถึงความดันโลหิตตัวบน น้อยกว่า 120 

มิลลิเมตรปรอท หรือความดันโลหิตตัวล่างน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท 
 / 

10 การออกก าลังกายที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และความ
ดันโลหิตสูงได้ คือออกก าลังจากอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที 

/  

11 อาการเตือนของโรคเบาหวาน คือ ปัสสาวะบ่อย ดื่มน้ ามาก กินเก่งหิวบ่อย 
ตามัว 

/  

12 โรคเบาหวานอาจท าให้เกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่ จอตาเสื่อม ชาปลายมือ
ปลายเท้า ไตเสื่อม 

/  

13 หากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัดความดันโลหิตแล้วค่าปกติ สามารถหยุด
รับประทานยาได้ โดยไม่ต้องรอให้แพทย์สั่ง 

 / 

14 การคลายความเครียด เช่น นั่งสมาธิ ควบคุมอารมณ์ ไปวัดท าบุญ จะช่วย
ลดระดับความดันโลหิตได้ 

/  

 
ส่วนที่ 3 การรับรู้บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ค าชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ 

ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 

ควรเป็นบทบาทของท่าน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.แจ้งข่าวสาร แนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

     

2.การด าเนินกิจกรรม รณรงค์ ให้ความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันโรคและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ออกก าลังกาย 
ควบคุมอารมณ์ ลดบุหรี่ ลดดื่มสุรา) 

     

3.เป็นแกนน าในการจัดท าแผนการด าเนินงานชุมชน
ลดเสี่ยงลดโรคตามนโยบายเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

     

4.ร่วมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยใน
ชุมชน 

     

5.ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้การดูแลและพยาบาลเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีบ้าน 

     

6.เป็นแกนน าจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน      
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ข้อความ 

ควรเป็นบทบาทของท่าน 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

7.เป็นแกนน าในการก าหนดมาตรการทางสังคม/
สัญญาชาวบ้าน/ข้อตกลงชุมชน 

     

8.ร่วมติดตาม ก ากับการด าเนินงานในชุมชน และ
พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

     

 

 
ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ค าชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ 

ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ตามแผนที่ตั้งไว้ และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

     

2. การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ สามารถเห็นผลได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

     

ด้านการยอมรับนับถือ 
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และ
เพื่อนร่วมงาน ให้การยอมรับในความสามารถในการ
ท างานของท่าน 

     

4. เมื่อเข้าไปด าเนินงานด้านสุขภาพ ประชาชนจะให้
ความร่วมมือและยอมรับในความสามารถของท่าน 

     

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
5. ท่านได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้น าท้องถิ่น และเพื่อนร่วมงาน ให้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประกวดแข่งขันในระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/เขต/
ประเทศ 
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ส่วนที่ 4 (ต่อ) 
 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6. ท่านฉันได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่ 

     

ด้านลักษณะงาน      
7.การปฏิบัติงานตามบทบาท อสม.ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นงานที่น่าสนใจและท้าทาย 

     

8.การปฏิบัติงานตามบทบาท อสม.ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อมีรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน 

     

ด้านการรับผิดชอบ 
9. ท่านปฏบิัติงานสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของท่าน 

     

10. ท่านรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเหมาะสมกับฐานะ 
ต าแหน่ง และหน้าที่ของท่าน 

     

ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
11.ท่านพึงพอใจกับค่าป่วยการ1000 บาทที่ ได้รับ                
เมื่อเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ 

     

12.ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ราชการจัดให้                
ค่าห้องพิเศษ เป็นต้น 

     

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน 
13.เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการท างานกับท่าน
ด้วยดี 

     

14.ท่านเต็มใจที่จะร่วมมือในการท างานกับทุกคนเพื่อให้
งานส าเร็จ 

     

ด้านสภาพในการท างาน 
16.ท่านมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น เครื่องวัดความดัน
โลหิต ที่เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการใจการปฏิบัติงาน 

     

17.คนในชุมชนให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลและตอบรับท่าน      
ด้านนโยบายและการบริหารงาน      
18.ท่านพอใจกับการปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง
กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง 

     

 

 ระดับความคิดเห็น 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

19.ท่านพอใจกับการจัดการและการบริหารงานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

     

20.ท่านพอใจการจัดการและการบริหารงานขององค์กร  
อสม. รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  

     

ด้านความมั่นคงในงาน      
21.ท่านรู้สึกมั่นใจในการท างานในต าแหน่ง อสม.      
22.ท่านรู้สึกว่าปลอดภัยในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

     

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา      
23.ท่านพอใจรูปแบบการปกครองบังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

     

 

ส่วนที่ 5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
ค าชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ 

ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
ด้านอารมณ์/ความรู้สึก 
1. ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้ที่ให้ค าแนะน ากับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

     

2. ท่านได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้เข้าร่วมท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

     

3. ท่านได้รับค าชม หรือยกย่อง เกี่ยวกับการ
ท างานเฝ้าระวัง และคัดกรองประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 

     

ด้านการประเมินคุณค่า      
4. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

     

 

 
ข้อความ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
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(5) (4) (2) (1) 
5. ท่านได้รับเชิญให้เข้าประชุม รับฟังการ
สรุปผลการด าเนินงาน 

     

6. ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมให้ข้อมูล ในการ
เฝ้าระวัง คัดกรองประชาชนในหมู่บ้าน 

     

ด้านทรัพยากร      
7. ท่านได้รับวัสดุหรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องวัด
ความดันโลหิต เครื่องเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว 

     

8. ท่านได้รับเงิน เบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทน
อ่ืนเมื่อออกไปปฏิบัติงาน 

     

9. ท่านได้รับเพื่อน ลงไปช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ต่างๆ 

     

10. ท่านได้รับเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ โปสเตอร์ 
แผ่นพับ 

     

11. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ผ่านไลน์ แอพสมาร์ท อสม. เว็ปไซค์ 
เฟสบุ๊ค สสจ.สุโขทัย 

     

 

ส่วนที่ 6 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข           
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
ค าชี้แจง ท่านได้ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับ
การปฏิบัติงานของท่าน 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ 
ทุกคร้ัง 
(มากกว่า 
4 ครั้ง
ต่อ
เดือน) 

 

บ่อยคร้ัง
(4ครั้งต่อ
เดือน) 

บางคร้ัง
(3ครั้งต่อ
เดือน) 

น้อยคร้ัง 
(1-2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      

1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วย 

     

 

ข้อความ ระดับการปฏิบัติ 
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ทุกคร้ัง 
(มากกว่า 
4 ครั้ง
ต่อ
เดือน) 

 

บ่อยคร้ัง
(4ครั้งต่อ
เดือน) 

บางคร้ัง
(3ครั้งต่อ
เดือน) 

น้อยคร้ัง 
(1-2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

2.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการสร้าง
ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มเสี่ยง 

     

3.ท่านให้ความรู้ให้ค าแนะน ากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

     

4.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรับประทานยาตาม
แพทย์สั่ง 

     

5.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปพบแพทย์ตามนัด      

6.ท่านติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแลเบื้องต้นแก่
ผู้ป่วยที่บ้าน 

     

7.ท่านส่งต่อข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

     

8.ท่านระบุผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในละแวกที่รับผิดชอบ
ได้ 

     

9.ท่านค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้      

การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      

1.ท่านค านวณค่าดัชนีมวลกายพร้อมแปลผลได้      

2.ท่านค านวณค่ารอบเอวพร้อมแปลผลได้      

3.ท่านแปลความหมายของค่าระดับน้ าตาลในเลือดได้      

4.ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องวัดความดัน
โลหิต 

     

5.ท่านแปลความหมายของค่าความดันโลหิตสูงที่วัด
ได้ 

     

6.ท่านเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพ่ือคัดกรอง
โรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิด
พกพา 

     

7. ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการวัดรอบเอว ชั่ง
น้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
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ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ 
ทุกคร้ัง 
(มากกว่า 
4 ครั้ง
ต่อ
เดือน) 

 

บ่อยคร้ัง
(4ครั้งต่อ
เดือน) 

บางคร้ัง
(3ครั้งต่อ
เดือน) 

น้อยคร้ัง 
(1-2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน      

1.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการทางสังคม
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ชุมชน 

     

2.ท่านเป็นแกนน าจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน      

3.ท่านเป็นแกนน าในการรณรงค์ในชุมชน      

4.ท่านจัดกิจกรรมเพ่ิมกิจกรรมทางกายหรือการ
เคลื่อนไหวออกแรงในชุมชน 

     

5.ท่านร่วมก ากับ ติดตามการด าเนินงานในชุมชน 
และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

     

6.ท่านจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3อ. 2ส. 
(อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่ม
สุรา)ในชุมชน 

     

7.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

     

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      

1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการวิเคราะห์
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง 

     

2.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการวางแผน
แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง 

     

3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจด
บันทึกข้อมูล 

     

4.ท่านประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน สังคม 
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญใน
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

     

การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง      

1.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือเพ่ือน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
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ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ 
ทุกคร้ัง 
(มากกว่า 
4 ครั้ง
ต่อ
เดือน) 

 

บ่อยคร้ัง
(4ครั้งต่อ
เดือน) 

บางคร้ัง
(3ครั้งต่อ
เดือน) 

น้อยคร้ัง 
(1-2 ครั้ง
ต่อเดือน) 

ไม่เคย 
(ไม่เคย
ปฏิบัติ) 

2.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยได้
ด้วยตนเอง 

     

3.ท่านใช้แอปพลิเคชันประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
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            เลขที่แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวดัสุโขทัย 
 

ผู้วิจัย นางสาวนาตยา  สุดจ้อย    
 

คำชี้แจง 
1. เพื่อศึกษาความรู้ การรับรู้บทบาท  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงสนับสนุนทางสังคม และการ

ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสุโขทัย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริงและตรงความคิดเห็นมากที่สุด ผู้วิจัยจะเก็บคำตอบ

ของท่านไว้เป็นความลับ ซึ่งจะมีการทำลายข้อมูลทั้งหมด หลังการวิจัยเสร็จสิ้นสุด 1 ปี และขอรับรองว่าจะไม่มี
ผลกระทบที่เสียหายต่อท่านแต่ประการใด  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ   
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 ความรู้  
ส่วนที่ 3 การรับรู้บทบาท 
ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 5 แรงสนับสนุนทางสังคม 
ส่วนที่ 6 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวนาตยา  สุดจ้อย    

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง     ที่ตรงกับความเป็นจริงหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง (..........)  
ให้สมบรูณ์  

1. เพศ  (1) ชาย  (2) หญิง 
2. อายุ..................ปี 
3. ระดับการศึกษา    (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนต้น  

(3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (4) อนุปริญญา/ปวส. 
(5) ปริญญาตรี   (6) ปริญญาโท   

4. อาชีพหลัก (1) เกษตรกรรม             (2) ว่างงาน  (3) รับจ้าง                               
            (4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    (5) เลี้ยงสัตว์  (6) พนักงานเอกชน 

(7) พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  (8) นักการเมืองท้องถิ่น   
 (9) ข้าราชการบำนาญ   (10) อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

      5.  สถานภาพสมรส  (1) โสด  (2) สมรส (3) หม้าย/หย่า/แยก  

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน..........................บาท (โดยรวมรายได้จากการเป็น อสม.)  
7. น้ำหนัก .......................... กิโลกรัม ส่วนสูง .........................  เซ็นติเมตร 
8.  ระยะเวลาในการทำงานเป็น อสม. รวม...............ปี  (เศษมากกว่า6เดือนให้นับเป็น1ปี) 
9. หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ  .....................  หลังคาเรือน 

 
 
 
เกณฑ์การคำนวณค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา IOC 

การกำหนดระดับความคิดเห็น 3 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

      1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

      0  หมายถึง  ไม่แน่ใจข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 

     -1  หมายถึง  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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 ส่วนที่ 2 ความรู้  
คำชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ -1 0 1 

1 โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้   /  
2 ผู้เป็นเบาหวานเจาะน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 2 

ชั่วโมง ได้สูงกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่า
ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป 

  /  

3 หากควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี จะทำให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ ไตวายเรื้อรัง 
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพาต ชาปลายเท้า และ
เบาหวานขึ้นตา 

  /  

4 หากลืมกินยามื้อใดมื้อหนึ่ง สามารถกินเพิ่มเป็น 2 
เท่าในมื้อถัดไปได ้

  /  

5 การดูแลสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ. 2ส. ได้แก่ อาหาร 
ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 

  /  

6 รสอาหารที ่มีความเสี ่ยงที ่ทำให้เกิดโรคความดัน
โลหิตสูงมากท่ีสุด คือ อาหารที่มีรสหวานจัด 

  /  

7 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อโรคตับ
แข็ง ความดันโลหิตสูง และอุบัติเหตุได้ 

  /  

8 การม ีโรคประจำต ัวเป ็นโรคความด ันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน มีความเสี ่ยงต่อโรคหัวใจแลหลอด
เลือดได ้

  /  

9 ความดันโลหิตที่มีค่าสูง หมายถึงความดันโลหิตตัว
บน น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท หรือความดัน
โลหิตตัวล่างน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท 

  /  

10 การออกกำล ังกายที ่ลดความเส ี ่ยงต ่อการเกิด
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูงได้ คือ
ออกกำลังจากอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 
นาท ี

  /  
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ข้อ คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ -1 0 1 

11 อาการเตือนของโรคเบาหวาน คือ ปัสสาวะ
บ่อย ดื่มน้ำมาก กินเก่งหิวบ่อย ตามัว 

  /  

12 โรคเบาหวานอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน 
ได้แก่ จอตาเสื่อม ชาปลายมือปลายเท้า ไต
เสื่อม 

  /  

13 หากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัดความดัน
โลหิตแล้วค่าปกติ สามารถหยุดรับประทานยา
ได้ โดยไม่ต้องรอให้แพทย์สั่ง 

  /  

14 การคลายความเครียด เช่น นั่งสมาธิ ควบคุม
อารมณ์ ไปวัดทำบุญ จะช่วยลดระดับความดัน
โลหิตได้ 

  /  

15 โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ 

  /  

 

ส่วนที่ 3 การรับรู้บทบาท และความสามารถ 
คำชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 1 

การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     

1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วย 

  / ใช้คำว่า “ทีมสหวิชาชีพ” อาจทำ
ให้ อสม.ไม่เข้าใจ ควรปรับใช้คำ
อ่ืน เช่น “ทีมบุคลากร
สาธารณสุข” หรือ “ทีมแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากร
สาธารณสุข” 

2.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 

  / ใช้คำว่า “ทีมสหวิชาชีพ” อาจทำ
ให้ อสม.ไม่เข้าใจ ควรปรับใช้คำ
อ่ืน เช่น “ทีมบุคลากร
สาธารณสุข”  
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3.ท่านให้ความรู้ให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเอง 

/   ท่านมีบทบาทให้ความรู้ให้
คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

4.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรับประทาน
ยาตามแพทย์สั่ง 

/   ท่านมีบทบาทติดตามการกินยา
ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เพ่ือให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง 

5.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปพบแพทย์
ตามนัด 

/   ท่านมีบทบาทติดตามให้ผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังไปพบแพทย์ตาม
นัด 

6.ท่านติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแลเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วยที่บ้าน 

/   ท่านมีบทบาทติดตาม เยี่ยมบ้าน 
ให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่
บ้าน 

 

คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 1 

7.ท่านส่งต่อข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

/   ท่านมีบทบาทส่งต่อข้อมูลให้
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

8.ท่านระบุผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในละแวกที่
รับผิดชอบได้ 

/   ท่านสามารถระบุผู้ป่วยและกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงในละแวกที่รับผิดชอบได้ 

9.ท่านค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้ 
/   ควรย้ายไปอยู่หมวดคัดกรอง 

ท่านสามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนได้ 

การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     
1.ท่านคำนวณค่าดัชนีมวลกายพร้อมแปล
ผลได้ 

  /  

2.ท่านคำนวณค่ารอบเอวพร้อมแปลผลได้   /  
3.ท่านแปลความหมายของค่าระดับน้ำตาลใน
เลือดได้ 

  /  

4.ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องวัด
ความดันโลหิต 

  /  
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5.ท่านแปลความหมายของค่าความดันโลหิต
สูงที่วัดได้ 

  /  

6.ท่านเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพ่ือคัดกรอง
โรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
ชนิดพกพา 

  /  

7. ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการวัดรอบเอว 
ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง 

/   ควรตัดออก 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน     
1.ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการทาง
สังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน 

  /  

2.ท่านเป็นแกนนำจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงใน
ชุมชน 

  /  

3.ท่านเป็นแกนนำในการรณรงค์ในชุมชน   /  
4.ท่านจัดกิจกรรมเพ่ิมกิจกรรมทางกายหรือ
การเคลื่อนไหวออกแรงในชุมชน 

  /  

5.ท่านร่วมกำกับ ติดตามการดำเนินงานใน
ชุมชน และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

  /  

6.ท่านจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 
3อ. 2ส. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่
สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา)ในชุมชน 

  /  

 

 

คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 1 

7.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

  /  

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     

1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
วิเคราะห์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัย
เสี่ยง 

  / ใช้คำว่า “ทีมสหวิชาชีพ” อาจทำ
ให้ อสม.ไม่เข้าใจ ควรปรับใช้คำ
อ่ืน เช่น “ทีมบุคลากร
สาธารณสุข” หรือ “ทีมแพทย์ 
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พยาบาล และบุคลากร
สาธารณสุข” 

2.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
ปัจจัยเสี่ยง 

  / ใช้คำว่า “ทีมสหวิชาชีพ” อาจทำ
ให้ อสม.ไม่เข้าใจ ควรปรับใช้คำ
อ่ืน เช่น “ทีมบุคลากร
สาธารณสุข” หรือ “ทีมแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากร
สาธารณสุข” 

3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
พร้อมจดบันทึกข้อมูล 

/   ควรระบุว่าประเมินพฤติกรรม
สุขภาพเบื้องต้นคืออะไรบ้าง 

4.ท่านประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 
สังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่สำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

  / ท่านสามารถประสานความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน สังคม และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องที่สำคัญในการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ 

การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     

1.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือ
เพ่ือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

/   ไม่ควรใช้คำว่าเฝ้าระวัง เพราะ
เข้าใจยาก สำหรับ อสม.จะทำ
ให้แปรความหมายไม่ตรงกัน 
ควรปรับเป็น “ท่านติดตามชั่ง
น้ำหนัก วัดความดันโลหิต รอบ
เอว บุหรี่ สุรา ในกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มป่วยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” 

2.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วยได้ด้วยตนเอง 

/   เช่นเดียวกันกับข้อข้างบน 

3.ท่านใช้แอปพลิเคชันประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

  / ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
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ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
คำชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 1 

ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน     
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อตามแผนท่ีต้ังไว ้และประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างดี 

  /  

2. การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สามารถเห็นผลได้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

 /  การปฏิบัติงานของ อสม. ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สามารถทำให้ประชาชนในความ
รับผิดชอบมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ลดเสี่ยง และลดโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงรายใหม่เห็นผลได้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ด้านการยอมรับนับถือ     
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ผู้นำ
ท้องถิ่น และเพื่อนร่วมงาน ให้การยอมรับใน
ความสามารถในการทำงานของท่าน 

  /  

4. เมื่อเข้าไปดำเนินงานด้านสุขภาพ ประชาชน
จะให้ความร่วมมือและยอมรับในความสามารถ
ของท่าน 

  /  

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน     
5. ท่านได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น และเพื่อน
ร่วมงาน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ 
เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประกวดแข่งขัน
ในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด/เขต/ประเทศ 

  /  

 6. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่ 
 
 

  /  
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ด้านลักษณะงาน     
7.การปฏิบัติงานตามบทบาท อสม.ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นงานท่ี
น่าสนใจและท้าทาย 

  /  

8.การปฏิบัติงานตามบทบาท อสม.ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อมีรูปแบบการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน 

  /  

ด้านการรับผิดชอบ     
9. ท่านปฏิบัติงานสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของท่าน 

  /  

10. ท่านรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเหมาะสม
กับฐานะ ตำแหน่ง และหน้าท่ีของท่าน 

  /  

คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 1 

ด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน     
11.ท่านพึงพอใจกับค่าป่วยการ1,000 บาทที่
ได้รับและคา่ตอบแทนพิเศษ 500 บาทต่อเดือน                             
เมื่อเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ 

/   ไม่ควรถาม เป็นคำถาม 
negative บั่นทอนจิตใจ เม่ือ
เทียบกับภาระงาน 

12.ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ราชการจัด
ให้ค่าห้องพิเศษ เป็นต้น 

  /  

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน     
13.เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทำงานกับ
ท่านด้วยด ี

  /  

14.ท่านเต็มใจที่จะร่วมมือในการทำงานกับทุกคน
เพื่อให้งานสำเร็จ 

  /  

ด้านสภาพในการทำงาน 
15.ท่านมีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เช่น เครื่องวัด
ความดันโลหิต ที่เจาะน้ำตาลปลายนิว้ ที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการใจการ
ปฏิบัติงาน 

  /  

16.คนในชุมชนให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลและตอบ
รับท่าน 
 

  /  
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ด้านนโยบายและการบริหารงาน     
17.ท่านพอใจกับการปฏิบัตงิานตามนโยบายของ
ทางกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

  /  

18.ท่านพอใจการจัดการและการบริหารงานของ
องค์กร  อสม. รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร  

  /  

ด้านความมั่นคงในงาน     
19.ท่านรู้สึกมั่นใจในการทำงานในตำแหน่ง อสม.   /  
20.ท่านรู้สึกว่าปลอดภัยในการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคไมต่ิดต่อเร้ือรัง 

  /  

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา     
21.ท่านพอใจรูปแบบการปกครองบังคับบญัชา
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

  /  

22.ท่านพอใจรูปแบบการปกครองบังคับบญัชา
ของประธาน อสม. ระดบัหมู่บ้าน/ ตำบล/ 
อำเภอ/ จังหวัด 

  /  

 

ส่วนที่ 5 แรงสนับสนุนทางสังคม 
คำชี้แจง ท่านคิดว่าข้อความดังต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน
ช่องว่าง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 1 

ด้านอารมณ์/ความรู้สึก     
1. ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำกับ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

/   ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำด้าน
สุขภาพ เป็นตัวอย่างให้ประชาชน
ได้ 

2. ท่านได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้เข้าร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

  /  

3. ท่านได้รับคำชม หรือยกย่อง เกี่ยวกับการ
ทำงานเฝ้าระวัง และคัดกรองประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 

  /  
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ด้านการประเมินคุณค่า     
4. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านการปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

/   ในหมวดนี้ควรปรับคำถาม เช่น 
ท่านได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนในการเข้าประชุม อบรม 
หรือประกวด อสม. 

5. ท่านได้รับเชิญให้เข้าประชุม รับฟังการ
สรุปผลการดำเนินงาน 

/    

6. ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมให้ข้อมูล ในการ
เฝ้าระวัง คัดกรองประชาชนในหมู่บ้าน 

/    

ด้านทรัพยากร     
7. ท่านได้รับวัสดุหรืออุปกรณ์ เช่น เครื่องวัด
ความดันโลหิต เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 

   ซ้ำกับข้อ 15 ส่วนที่ 4 

8. ท่านได้รับเงิน เบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนอ่ืน
เมื่อออกไปปฏิบัติงาน 

/   ควรตัดออก ไม่เข้ากับหมวดนี้ 

9. ท่านได้รับเพื่อน ลงไปช่วยในการปฏิบัติงาน 
ต่างๆ 

/   ควรตัดออก ไม่เข้ากับหมวดนี้ 

10. ท่านได้รับเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ โปสเตอร์ 
แผ่นพับ 

/   ควรตัดออก ไม่ค่อยมีประโยชน์
ในการถาม 

11. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ผ่านไลน์ แอปสมาร์ท อสม. เว็ปไซต์ 
เฟสบุ๊ค สสจ.สุโขทัย 

/   ควรตัดออก ไม่เข้ากับหมวดนี้ 

 
ส่วนที่ 6 การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย 
คำชี้แจง ท่านได้ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด โดยโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับ
การปฏิบัติงานของท่าน (ควรตัดหมวดนี้ออก เพราะซ้ำซ้อน ทำให้ข้อคำถามมีมากเกินไป ส่งผลต่อคำตอบของ
ผู้ตอบได้ และข้อคำถามไม่สื่อ) 

คำถาม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
-1 0 1 

การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     
1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วย 
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2.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 

    

3.ท่านให้ความรู้ให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเอง 

    

4.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรับประทาน
ยาตามแพทย์สั่ง 

    

5.ท่านให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปพบแพทย์
ตามนัด 

    

6.ท่านติดตาม เยี่ยมบ้าน ให้การดูแลเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วยที่บ้าน 

    

7.ท่านส่งต่อข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

    

8.ท่านระบุผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในละแวกที่
รับผิดชอบได้ 

    

9.ท่านค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนได้     
การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     
1.ท่านคำนวณค่าดัชนีมวลกายพร้อมแปล
ผลได้ 

    

2.ท่านคำนวณค่ารอบเอวพร้อมแปลผลได้     
3.ท่านแปลความหมายของค่าระดับน้ำตาลใน
เลือดได้ 

    

4.ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการใช้เครื่องวัด
ความดันโลหิต 

    

5.ท่านแปลความหมายของค่าความดันโลหิต
สูงที่วัดได้ 
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6.ท่านเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพ่ือคัดกรอง
โรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
ชนิดพกพา 
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7. ท่านคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการวัดรอบเอว 
ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง 

    

การพัฒนาสุขภาพชุมชน     
1.ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการทาง
สังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน 

    

2.ท่านเป็นแกนนำจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงใน
ชุมชน 

    

3.ท่านเป็นแกนนำในการรณรงค์ในชุมชน     
4.ท่านจัดกิจกรรมเพ่ิมกิจกรรมทางกายหรือ
การเคลื่อนไหวออกแรงในชุมชน 

    

5.ท่านร่วมกำกับ ติดตามการดำเนินงานใน
ชุมชน และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

    

6.ท่านจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 
3อ. 2ส. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่
สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา)ในชุมชน 

    

7.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

    

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     
1.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
วิเคราะห์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัย
เสี่ยง 

    

2.ท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
ปัจจัยเสี่ยง 

    

3.ท่านประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
พร้อมจดบันทึกข้อมูล 

    

4.ท่านประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 
สังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่สำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
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การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     
1.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหรือ
เพ่ือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

    

2.ท่านเฝ้าระวังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วยได้ด้วยตนเอง 

    

3.ท่านใช้แอปพลิเคชันประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

    

 
 
 
 

 

 


