“รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559”
ผู้วิจัย นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ข้อที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพโดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วมารักษา และสร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต
แทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง และ นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ข้อที่ 3 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อ
ปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด
ร่วมนา ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ได้กาหนด แนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ 2559 เน้นการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริการ พัฒนาด้านสาธารณสุข ควบคุม
ปูองกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนากาลังคน รวมถึง งานสาธารณสุขมูลฐาน พัฒนา อสค.เป็นเครือข่ายต่อยอด
อสม.และตาบลจัดการสุขภาพ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีบทบาทหน้าที่ ใน
การพัฒนารูปแบบและการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชน
และประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและการดูแลสุขภาพด้วยตนเองส่งเสริมและพัฒนา
อาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ใน
ปีงบประมาณ 2559 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน มี
เปูาหมายการให้บริการ คือ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน ได้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว และงานสุขภาพภาคประชาชนถือว่าเป็นงานที่มี
ความสาคัญเพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มีภาคีเครือข่ายที่ร่วม
ดาเนินการทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล จนถึงหมู่บ้าน การประเมินผล
ถือเป็นขั้นตอนสาคัญที่ทาให้ทราบว่า มีการนานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุผลมากน้อยเพียงใด ได้
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนทราบถึงปัญหาอุปสรรค นาไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานในปีต่อไป จากเหตุผลดังกล่าว กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โดยกลุ่มพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดทาโครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
ปีงบประมาณ 2559 ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อประเมินสถานการณ์และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของสานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.2 เพื่อศึกษาสถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด
2.3 เพื่อศึกษาสถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของทีมสุขภาพอาเภอและตาบล
2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
2.5 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว
3.ขอบเขตการศึกษา
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษา ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
3.1.1 ตาบลจัดการสุขภาพ
3.1.2 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
3.1.3 อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน
3.1.4 อสม.ป.ป.ช.
3.1.5 ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
3.1.6 อสม.รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคฯ
3.1.7 คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพโดยเครือข่ายภาคประชาชน
3.1.8 การดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว
3.2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
3.2.1 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
3.2.2 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.2.3 ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
3.2.4 ทีมสุขภาพระดับอาเภอและตาบล
3.2.5 อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน
3.2.6 อสม. ป.ป.ช.
3.2.7 ตัวแทนครอบครัว
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3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
กาหนดพื้นที่ในการศึกษาทุกเขตสุขภาพ เขตละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัดๆ ละ 1 อาเภอ รวม 12 อาเภอ
4. นิยามศัพท์
สถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน
สุขภาพภาคประชาชนของภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อาเภอและตาบล
สถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง การกาหนดโครงสร้าง ยุทธศาสตร์และ
แผนงานสุขภาพภาคประชาชน การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ผลการดาเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน ผลงานเด่นและนวัตกรรมงานสุขภาพภาคประชาชน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน
สถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของ ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด หมายถึง การ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน โดยเครือข่ายชมรม อสม. ผลงานเด่นและนวัตกรรมงานสุขภาพภาคประชาชน
ของชมรม อสม. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน
สถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของทีมสุขภาพอาเภอและตาบล หมายถึง การรับรู้และ
ถ่ายทอดนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนไปสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์งานสุขภาพภาค
ประชาชน บทบาทของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ผลการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งานด้านสุขภาพ
ภาคประชาชนที่ภาคภูมิใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง ผลการดาเนินงานจัดการสุขภาพชุมชนของ
อสม. และการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. หมายถึง การที่ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนแสดงบทบาทในการ
จัดการสุขภาพชุมชน เช่น การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบด้าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค การนาประชาชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเฝูาระวังโรคเรื้อรัง
เป็นต้น และการที่ อสม.ปปช.แสดงบทบาทในการเฝูาระวังปูองกันการทุจริตในชุมชน
การดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว
หมายถึง พฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแล
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวในกรณีทีมีการเจ็บปุวย การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3 อ. 2 ส. การได้รับบริการสุขภาพจาก อสม.และระบบสุขภาพชุมชน และการมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพของ
ชุมชน
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5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ทราบสถานการณ์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของภาคีเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด
ระดับอาเภอและตาบล
5.2 ทราบผลสัมฤทธิ์ของดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนระดับชุมชนและครอบครัว
5.3 ใช้เป็นข้อมูลในการในการวางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนในอนาคต
6. กรอบแนวคิดการศึกษา
ระดับเขตสุขภาพ
สานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต
- โครงสร้าง ยุทธศาสตร์
และแผนงาน
- การบริหารจัดการ
- ผลการดาเนินงาน
- ผลงานเด่นและ
นวัตกรรม
- ปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ

ระดับจังหวัด

ระดับอาเภอและตาบล

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- โครงสร้าง ยุทธศาสตร์
และแผนงาน
- การบริหารจัดการ
- ผลการดาเนินงาน
- ผลงานเด่นและ
นวัตกรรม
- ปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ

ทีมสุขภาพระดับอาเภอ
และตาบล

อสม.นักจัดการสุขภาพ
ชุมชน

- การรับรู้และถ่ายทอด

- การฝึกอบรม

นโยบายสู่การปฏิบัติ
- การขับเคลื่อนงาน
- บทบาทของภาคีเครือข่าย
- ผลการดาเนินงาน
- ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ชมรม อสม.ระดับจังหวัด
- ผลงานเด่นและนวัตกรรม

ระดับชุมชน

- บทบาทในการจัดการ
สุขภาพชุมชน

อสม ป.ป.ช..
- การฝึกอบรม
- บทบาทในการเฝูาระวัง
ปูองกันการทุจริตในชุมชน
ตัวแทนครอบครัว
- วิธีการดูแลสุขภาพของ

- ปัญหาอุปสรรค

ครอบครัว

- ข้อเสนอแนะ

- พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
3 อ. 2 ส.
- การได้รับบริการสุขภาพ
จาก อสม.และระบบ
สุขภาพชุมชน
- การมีส่วนร่วมกิจกรรม
สุขภาพของชุมชน
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7.ระเบียบวิธีวิจัย
7.1 รูปแบบการวิจัย
ใช้วิธีการแบบผสมผสาน (Mixed study) โดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
7.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้กาหนดกลุ่มประชากร เป็น 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับเขตสุขภาพ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของสานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต
2. ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด
3. ระดับอาเภอและตาบล ได้แก่ ทีมสุขภาพระดับอาเภอและตาบล
4. ระดับชุมชน ได้แก่ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน อสม. ป.ป.ช. และตัวแทนครอบครัว
กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้กับกลุ่มประชากรในระดับชุมชน ได้แก่ อสม. นักจัดการสุขภาพ ชุมชน อสม.
ป.ป.ช. และตัวแทนครอบครัว โดยการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาไปสู่การเป็นตัวแทนของประชากรที่ใกล้เคียง
ที่สุด คานวณจากสูตร n = N / [1+N (e2)] ของ Taro Yamane (1973) และกาหนด ค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ (e) เท่ากับ 5% หรือ 0.05
- อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 1,047,800 คน ได้จานวน อสม. ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างของทั้งประเทศขั้นต่าเท่ากับ 399..84 หรือประมาณ 400 คน
- อสม. ป.ป.ช. ขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 91,301 คน ได้จานวน อสม. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของทั้ง
ประเทศขั้นต่าเท่ากับ 398..25 หรือประมาณ 400 คน
- ตัวแทนครอบครัว ขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 20,313,964 ครัวเรือน ได้จานวนครัวเรือนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างของทั้งประเทศขั้นต่าเท่ากับ 399..99 หรือประมาณ 400 ครัวเรือน
เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน อสม. ป.ป.ช.
และ ตัวแทนครอบครัว เป็นกลุ่มละ 600 คน
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้กับกลุ่มประชากรในระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับอาเภอและ
ตาบล กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
- ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เลือกครบทุกเขตสุขภาพ
รวม 12 เขต
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- ผู้รับผิดชอบงานสุ ขภาพภาคประชาชน ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เลือกตัวแทนเขตสุขภาพละ 1
จังหวัด รวม 12 จังหวัด มีเกณฑ์การคัดเลือกคือ 1) เป็น พื้นที่ที่ไม่ซ้ากับพื้นที่เปูาหมายของการประเมินผลการ
ดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ในปีงบประมาณ 2556 -2558 2) เป็น จังหวัดที่ เป็นที่ ตั้งของสานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต และ 3) เป็นจังหวัดที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
- ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด เลือกตัวแทนเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด รวม 12 เขต มีเกณฑ์การ
คัดเลือก คือ เป็นจังหวัดเดียวกับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้รับผิดชอบงานสุ ขภาพภาคประชาชน ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- ทีมสุขภาพระดับอาเภอและตาบล เลือกตัวแทนจากจังหวัดเปูาหมายทั้ง 12 จังหวัด ๆ ละ 1 อาเภอ รวม
12 อาเภอ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 เลือกสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตทุกเขต รวม 12 เขต
ขั้นที่ 2 สุ่มเลือกสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด เขตสุขภาพละ 1
จังหวัด รวม 12 จังหวัด
ขั้นที่ 3 สุ่มเลือกอาเภอ จากจังหวัดเปูาหมายตามขั้นตอนที่ 1 จังหวัดละ 1 อาเภอ รวม 12 อาเภอ
ขั้นที่ 4 สุ่มคัดเลือก อสม.นักจัดการสุขภาพฯ อาเภอละ 50 คน รวม 600 คน อสม.ป.ป.ช.
อาเภอละ 50 คน รวม 600 คน และตัวแทนครอบครัวอาเภอละ 50 คน รวม 600 ตน
7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 7 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แนวทางนาเสนอข้อมูล สาหรับสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
ชุดที่ 2 แนวทางนาเสนอข้อมูล สาหรับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชุดที่ 3 แนวทางนาเสนอข้อมูล สาหรับประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด
ชุดที่ 4 แนวทางนาเสนอข้อมูล สาหรับทีมสุขภาพระดับอาเภอและตาบล
ชุดที่ 5 แบบสอบถาม สาหรับ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ชุดที่ 6 แบบสอบถาม สาหรับ อสม. ป.ป.ช.
ชุดที่ 7 แบบสอบถาม สาหรับตัวแทนครอบครัว
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ความตรงตาม เนื้อหา
(Content validity) ของเครื่องมือ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ ศึกษาในครั้งนี้ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6

7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานนัดหมายกับกลุ่มตัวอย่างและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุดที่ 1-4 เก็บข้อมูลโดยจัดประชุมและให้กลุ่มเปูาหมายนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงาน และซักถาม
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้กัน
ชุดที่ 5-6 เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered)
ชุดที่ 7 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) โดยจัดแยกประเภทข้อมูลตามประเด็นที่
กาหนดในวัตถุประสงค์ และการนิยามตัวแปร วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของข้อมูล และจัด
กลุ่มข้อมูล รวบรวมสังเคราะห์ประเด็นข้อค้นพบและนาเสนอ
8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
8.1 สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต มีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงฯ มีการ
จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน จัดเ วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ การพัฒนาทีมวิทยากรพี่
เลี้ยง อสม.การพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพ มีการจัดทาแนวทาง/คู่มือการดาเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ นิเทศ
ติดตาม และประเมินผล ผลการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ และผลการดาเนินงานอื่น ๆ
ตามนโยบาย เช่น สนับสนุน อสม.เฝูาระวังลดการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และ จัดประชุม
ชี้แจง“ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) ” มีผลงานเด่น/นวัตกรรม เช่น การรับรองผล best
practice ด้วยกระบวนการเสริมพลังอย่างมีส่วนร่วม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เวียนหัดเดิน ”และประเมินพัฒนาการ
เด็กโดย อสม. การเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้านควบคู่กับการใช้โปรแกรม COC R9 ปัญหา
และอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรน้อยไม่เพียงพอ แนวทางการดาเนินงานไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะคือ ควร กาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่รวดเร็ว ชัดเจน จัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนให้รวดเร็ว
ทันกับความต้องการในระดับพื้นที่ ควรโอนงบประมาณให้ ระดับ จังหวัด โดยบุคลากรของ สบส. เขต ติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
8.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานเน้นการ สร้างเสริมสุขภาพ และปูองกัน
โรค มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ กากับติดตามและประเมินผล บูรณาการ ตาบลจัดการสุขภาพ กับระบบสุขภาพอาเภอ
และทีมหมอครอบครัว เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนและสนับสนุนการจัดการสุขภาพชุมชน การพัฒนา
หมู่บ้าน/ตาบลจัดการสุขภาพ หาพื้นที่ต้นแบบ สร้างขวัญกาลังใจและเชิดชูเกียรติ อสม. สร้างความเข้มแข็งของชมรม
อสม. พัฒนาศักยภาพ อสม. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบ
อสม. จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณองค์กรสาธารณประโยชน์ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานให้
สาเร็จ คือ มีทีมงานและเครือข่ายที่ เข้มแข็ง มีทุนทางสังคม และการสื่อสารที่ดี ผลงานเด่น/นวัตกรรม เช่น ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมของชุมชน พัฒนาศักยภาพ อสม.นักบริบาล การออกกาลังกาย ฯลฯ ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ภาระงาน
มาก มีนโยบายใหม่ที่ไม่ได้สั่งการตั้งแต่ต้นปี และพื้นที่ไม่ได้วางแผนรองรับ สื่อสารถ่ายทอดนโยบายผ่านเอกสาร ทาให้
ไม่ชัดเจน และสั่งการให้พื้นที่ดาเนินการและส่งรายงานโดยเร่งด่วน เช่น อสค. ด่านชุมชน ข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงาน
ส่วนกลางควรบูรณาการตัวชี้วัดและแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด ให้ทราบพร้อมกัน โครงการ อสม.เชิงรุกควรมีการปรับปรุงระเบียบให้เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
โครงการสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ภาคีอื่นๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อส
ม. เข้ามามีบทบาท ร่วมกับ รพ.สต. การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนการพัฒนาทุกปี พัฒนาศักยภาพ
และฟื้นฟูความรู้ให้ทีมจังหวัด เพื่อให้สามารถนาไปใช้พัฒนาทีมขับเคลื่อนระดับอาเภอและใช้ปฏิบัติได้จริงในพื้นที่
8.3 ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด มีการดาเนิน งานสุขภาพภาคประชาชน ที่สาคัญ ได้แก่ ส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินโครงการ องค์กร อสม.รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคฯ โดยให้ ชมรม อสม.ระดับอาเภอดาเนินการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รณรงค์ให้ อสม. ตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้ เครื่องมือ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานปิงปองจราจร 7 สี อสม.ในแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ และมีการ
คัดเลือก องค์กร อสม. เพื่อประกวดองค์กร อสม.สร้างสุขภาพระดับจังหวัด และเขต การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ บางจังหวัดมีการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายเพื่อ เฝูาระวัง อาหาร สินค้าต่าง ๆ ที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และในหลายจังหวัดอยู่ระหว่างดาเนินการ การสื่อสารงานสุขภาพภาคประชาชน ช่องทาง
หลักที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และ อสม. หรือ ระหว่าง อสม.-อสม. คือมีการตั้งไลน์กลุ่มเพื่อ แจ้งข่าวสาร
และให้คาปรึกษา ต่างๆ และใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการดาเนินงาน สู่การปฏิบัติ มี การจัดสวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟไหม้บ้าน น้าท่วมประสบภัยต่างๆ ผลงานเด่น/
นวัตกรรมของชมรม อสม. ได้แก่ มีการจัดตั้งโรงเรียน อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อสม. และเจ้าหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการ องค์กร อสม. ปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทาให้การทางานของ อสม. ในพื้นที่ยากขึ้น และ อสม. ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนเท่าที่ควร
8.4 ทีมสุขภาพระดับอาเภอและตาบล รับรู้นโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และประสานงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อดาเนินการร่วมกัน โดยอสม. มีการดาเนินงานร่วมกับทีมหมอครอบครัว
อสม. เป็นผู้เชื่อมประสานในชุมชน เช่น การดูแลสุขภาพทุกลุ่มวัยในชุมชน การใช้หลัก 3 อ 2 ส เป็นระบบการเฝูา
ระวังโรคในชุมชนการดูแล (กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) และมีบทบาทที่หลากหลายในชุมชน สถานการณ์ งานสุขภาพภาค
ประชาชน ทุกตาบลมีการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ รวมถึงการพัฒนาให้เป็น หมู่บ้านจัดการสุขภา พ มีการอบรม
พัฒนา อสม. นักจัดการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่ประสบความสาเร็จ เช่น นวัตกรรมที่เครือข่ายในชุมชนร่วมกัน
ดาเนินการ และหลายที่ได้รับรางวัล รวมถึงดาเนินการจัดทา โครงการของชุมชนโดยชุมชน เองอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ได้แก่ มี ทีมงานที่เข้มแข็ง ระบบ การสื่อสารที่ดี เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค โทรศัพท์ หอกระจาย
ข่าว ทุนทางสังคม เช่น มีงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. กองทุน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ปัญหาอุปสรรคคือ อสม.มี ภาระงานเพิ่มมากขึ้น และ อสม.อายุมากขึ้นสมรรถภาพการทางาน
ลดลง
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8.5 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
8.5.1 การฝึกอบรม
อสม.ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.7) สมัครใจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน (ร้อยละ 52.2) เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ได้เรียนรู้ คือ เรื่องผู้สูงอายุและผู้พิการ (ร้อยละ 78.9)
มีความพึงพอใจในการอบรม (ร้อยละ 99.5) หากมีการจัดอบรมอีกจะเข้ารับการอบรม (ร้อยละ 97.4) รายละเอียด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของอสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนจาแนกตามการได้รับการฝึกอบรม (N =600)
ข้อความ
เหตุผลที่เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ
ชุมชน
- สมัครใจเข้ารับการอบรม
- เจ้าหน้าที่คัดเลือก
- อื่น ๆ
ระยะเวลาการอบรม
- 1 วัน
- 2 วัน
- 3 วันขึ้นไป
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ตามกลุ่มวัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- แม่และเด็ก
- วัยเรียน
- วัยรุ่น
- วัยทางาน
- ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ความพึงพอใจในการอบรม
- พึงพอใจ
- ไม่พึงพอใจ
หากมีการจัดอบรมอีกจะเข้าร่วมอบรมหรือไม่
- เข้าร่วมอบรม
- ไม่เข้าร่วมอบรม (ต้องทางาน)

จานวน

ร้อยละ

460
138
2

76.7
23.0
0.3

205
313
82

34.2
52.2
13.6

406
310
327
340
473

67.6
51.6
54.5
56.6
78.9

597
3

99.5
0.5

584
16

97.4
2.6

8.5.2 บทบาทในการจัดการสุขภาพชุมชน
ช่องทางที่ อสม.ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.8) ใช้ในการให้ความรู้และชักชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม คือแจ้ง
ในเวทีประชุมประจาเดือน พฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค
ปฏิบัติตามหลัก 3อ. 2ส.(ร้อยละ 78.8) วิธีการนาประชาชนในละแวกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การลดการ
บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม (ร้อยละ 84.1) วิธีการเฝูาระวังโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้แก่ การให้
ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง (ร้อยละ 80.3) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของอสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนจาแนกตามบทบาทในการจัดการสุขภาพชุมชน
(N =600)
ข้อความ
ช่องทางที่ใช้ในการให้ความรู้และชักชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า
1ข้อ)
- ใช้เวทีประชาคม
- ใช้เสียงตามสาย
- แจ้งในเวทีการประชุมประจาเดือน
พฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้ตน ลดเสี่ยง
ลดโรค (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
- มีค่าดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ปฏิบัติตามหลัก 3อ. 2ส.
- สนใจ ตั้งใจปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรประจาวัน
- อื่นๆ เช่น การใส่ใจสุขภาพตนเอง
วิธีการนาประชาชนในละแวกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค (ตอบได้
มากกว่า 1ข้อ)
- มีการตรวจเช็คน้าตาล เบาหวาน วัดความดันเป็นประจา เดือนละครั้ง
- มีการออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
- ลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม
วิธีการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
- ให้ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง
- มีการจัดกิจกรรมการตรวจเช็คร่างกาย เบาหวานความดันอย่างต่อเนื่อง
- มีการติดตาม การเข้ารับการรักษา การรับประทานยาของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ในชุมชน
- อื่นๆ เช่น ออกกาลังกาย ลด หวานมันเค็ม

จานวน

ร้อยละ

301
277
413

50.2
46.2
68.8

342
473
374
15

57.0
78.8
62.3
2.5

420
387
505

70.0
64.5
84.1

482
473
375

80.3
78.8
62.5

2

0.3

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานคือ ประชาชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เชื่อถือ อสม. ขาดงบประมาณ
และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดอบรมประชาชนร่วมกับ อสม . เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ชี้แจงบทบาทของ อสม. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการทางานร่วมกับ อสม.มากขึ้น
8.6 อสม.ปปช.
8.6.1 การฝึกอบรมตามหลักสูตร อสม. ป.ป.ช.
อสม.ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.7) สมัครใจเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร อสม. ป.ป.ช. มีระยะเวลาการอบรม 1
วัน (ร้อยละ 51.6) เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ได้เรียนรู้ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตและปูองกันการทุจริต (ร้อยละ
76.0) มีความพึงพอใจในการอบรม (ร้อยละ 98.7) หากมีการจัดอบรมอีกจะเข้ารับการอบรม (ร้อยละ 98.0)
รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของอสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนจาแนกตามการได้รับการฝึกอบรม (N =600)
ข้อความ
เหตุผลที่เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม อสม.ป.ป.ช
- สมัครใจเข้ารับการอบรม
- เจ้าหน้าที่คัดเลือก
- อื่น ๆ
ระยะเวลาการอบรม
- 1 วัน
- 2 วัน
- 3 วันขึ้นไป
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ตามกลุ่มวัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตและปูองกันการทุจริต
- การสร้างเสริมความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยมสุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตในสังคมไทย
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันทุจริตในชุมชน
- การสร้างเครือข่ายเมืองคนดี 10 หลังคาเรือน
- การประเมินผล และการมอบภารกิจ อสม.ป.ป.ช.
ความพึงพอใจในการอบรม
- พึงพอใจ
- ไม่พึงพอใจ
หากมีการจัดอบรมอีกจะเข้าร่วมอบรมหรือไม่
- เข้าร่วมอบรม
- ไม่เข้าร่วมอบรม (ต้องทางาน)

จานวน

ร้อยละ

484
115
1

80.7
19.1
0.2

310
244
46

51.6
40.7
7.7

456
339

76.0
56.5

379
245
194

63.2
40.8
32.3

592
8

98.7
1.3

588
12

98.0
2.0

8.6.2 บทบาท อสม. ป.ป.ช.ในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในชุมชน
อสม.ส่วนใหญ่ มีช่องทางการให้ความรู้และชักชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม คือ
แจ้งในเวทีประชุม
ประจาเดือน (ร้อยละ 71.5) วิธีการเฝูาระวังและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตในชุมชน คือ ปลูกจิตสานึก สร้าง
ค่านิยม ตระหนักรู้ในเรื่องขอความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
(ร้อยละ 74.5) วิธีปฏิบัติหากพบเห็นสิ่งผิดปกติใน
การก่อสร้าง การจัดซื้อต่าง ๆ ในชุมชน คือ สังเกตความผิดปกติที่แสดงถึงการทุจริต (ร้อยละ 60.1) วิธีการขยาย
เครือข่ายโดยการถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังการทุจริตในชุมชน คือ อสม.ได้นาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อน อสม. หรือประชาชน ในละแวกบ้
(ร้อายละ
น 81.8) การเป็นตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีให้กับ
ประชาชน คือ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส (ร้อยละ 64.5) กฎหมายที่ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต ได้แก่
มาตรา 103/7 ทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง
(ร้อยละ 54.5) วิธีการส่งเสริมการดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
คือ ได้ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 85.5) รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของอสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนจาแนกตามบทบาทในการเฝูาระวังปูองกันการทุจริต
ในชุมชน (N =600)
ข้อความ
จานวน
ช่องทางการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับการทุจริต และการป้องกันการทุจริต
(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
- ใช้เวทีประชาคม
336
- ใช้เสียงตามสาย
259
- แจ้งในเวทีการประชุมประจาเดือน
429
- อื่นๆ ได้แก่ การลงพื้นที่พูดคุยปากต่อปาก หรือคุยเรื่องอื่นๆแต่สอดแทรก
15
เรื่องการปูองกันทุจริตไปด้วย
วิธีการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

ร้อยละ

- สังเกตพฤติกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ
265
- ปลูกจิตสานึก สร้างค่านิยม ตระหนักรู้ในเรื่องขอความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
447
จริยธรรม
- มีการขับเคลื่อนการดาเนินการให้สังคมไทยในชุมชนปลอดการทุจริต
198
- อื่นๆ ได้แก่ การเป็นตัวอย่างที่ดีให้เป็นแบบอย่าง
4
วิธีปฏิบัติหากพบเห็นสิ่งผิดปกติในการก่อสร้าง การจัดซื้อต่าง ๆ ในชุมชน(ตอบได้
มากกว่า 1ข้อ)
- รวบรวมข้อมูล หลักฐาน
253
- สังเกตความผิดปกติที่แสดงถึงการทุจริต
361
- แจ้งเบาะแสให้หน่วยงาน ป.ป.ช. จังหวัด หรือ ป.ป.ช. ส่วนกลาง
305
- อื่นๆ ได้แก่ การสอบถามข้อมูลการประมูล และระยะเวลาการดาเนินงาน
3
ต่าง ๆ
วิธีการขยายเครือข่ายโดยการถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน
โดย อสม.1 คน ต่อประชาชน10 - 15 คน เป็นสมาชิกเมืองคนดีในชุมชน
(ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
- นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปถ่ายทอดต่อให้กับ อสม. หรือประชาชน ใน
494
ละแวกบ้าน10 - 15 คน
- เป็นบุคคลต้นแบบในการสร้างพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต
242
- มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ชุมชนไทยปลอดการทุจริตขยายเป็นเมืองคนดี
205
- อื่นๆ ได้แก่ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง สอนลูกหลานให้เป็นคนดี
4
การเป็นตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
- การประพฤติปฏิบัติดี
374
- ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
387
- มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นธรรมให้สังคม
358

44.1
74.5
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56.0
43.1
71.5
2.5

33.0
0.7
42.2
60.1
50.8
0.5

81.8
40.3
34.2
0.6
62.5
64.5
59.6

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของอสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนจาแนกตามบทบาทในการเฝูาระวังปูองกันการทุจริต
ในชุมชน (N =600) (ต่อ)
ข้อความ
กฎหมายทีศ่ ึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
- มาตรา ๑๐3/7 ทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคานวณราคากลาง
- มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรา ๑๐3 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- อื่นๆ ได้แก่ กฎหมายอื่นๆทั่วไป
วิธีการส่งเสริมการดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
- นาพระราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
- การเลือกซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์ ราคาเหมาะสม และคุ้มค่า
- พึ่งพาตนเองได้โดยไม่กู้ยืมเงินมาใช้จ่ายเกินความจาเป็น
- อื่นๆ ได้แก่ ทาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง

จานวน

ร้อยละ

333

54.5

234

39.0

201
10

33.5
1.7

513
285
270
1

85.5
47.5
45.0
0.2

ปัญหาอุปสรรค คือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่ให้ความร่วมมือ กับ
อสม. ข้อเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาให้ อ สม. สามารถเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น มีการจัดอบรมให้ความรู้การเฝูาระวังการ
ทุจริตในชุมชนแก่ อสม. และประชาชนมากขึ้น และให้งบประมาณสาหรับ อสม.ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน
8.7 ตัวแทนครอบครัว
8.7.1 วิธีการดูแลสุขภาพของครอบครัว
เมื่อมี สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บปุวยเล็กน้อย จะใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/
โรงพยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 78.2) กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บปุวยรุนแรง จะใช้บริการสุขภาพที่
สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล (ร้อยละ 92.5)
การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการรับประทานอาหาร ส่วนใหญ่ รับประทานอาหารรสชาติกลาง ๆ
(ร้อยละ 73.7) รับประทานผักและผลไม้ ทุกวัน หรือ 2-3 วันต่อครั้ง (ร้อยละ 42.1) รับประทานอาหารประเภท ต้ม
นึ่ง แกง (ร้อยละ 77.2)
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย ส่วนใหญ่ สมาชิกของครอบครัวมีการออกกาลังกาย สม่าเสมออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง (ร้อยละ 71.4)
การส่งเสริมสุขภาพด้านอารมณ์ ส่วนใหญ่มีการพักผ่อนจิตใจ เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทาบุญ (ร้อยละ 79.8)
พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ สมาชิกของครอบครัว ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 56.8)
พฤติกรรมการติดบุหรี่ หรือสารเสพติด ส่วนใหญ่ สมาชิกของครอบครัว ไม่มีพฤติกรรมการติดบุหรี่ หรือสาร
เสพติด (ร้อยละ 67.9)
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รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามวิธีการดูแลสุขภาพของครอบครัว (N=600)
วิธีการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ
- ปรึกษา/ขอรับคาแนะนาจาก อสม.
- ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล
- อื่นๆ
กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยรุนแรง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ซื้อยากินเอง เช็ดตัวลดไข้ ปฐมพยาบาล ฯลฯ
- ปรึกษา/ขอรับคาแนะนาจาก อสม.
- ใช้บริการสุขภาพที่สถานพยาบาล เช่น รพ.สต./คลินิก/โรงพยาบาล
- อื่นๆ
การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการรับประทานอาหาร
รสชาติอาหารที่รับประทาน
- รสจัด
- รสชาติกลางๆ
- รสจืด
ความถี่ในการรับประทานผักและผลไม้
- ทุกวัน
- 2-3 วันครั้ง
- นานๆ ครั้ง
ประเภทอาหารที่รับประทาน
- ต้ม นึ่ง แกง
- ผัด ทอด
- สุกๆดิบๆ
- ปิ้ง/ย่าง
การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านการออกกาลังกาย
- การออกกาลังกายสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ล๓ะ ครั้ง
การส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวด้านอารมณ์
- การพักผ่อนจิตใจ เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทาบุญ
พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของคนในครอบครัว
พฤติกรรมการติดบุหรี่ หรือสารเสพติดของคนในครอบครัว
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จานวน

ร้อยละ

275
238
469
8

45.9
39.7
78.2
1.3

67
130
555
8

11.2
21.7
92.5
1.3

86
442
71

14.4
73.7
11.9

253
253
95

42.1
42.1
15.9

463
113
5
19

77.2
18.9
0.8
3.1

428

71.4

479
259
193

79.8
43.2
32.1

8.7.2 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2ส.
การควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหารไม่ให้หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ ส่วนใหญ่ ปฏิบัติ 3 วัน/
สัปดาห์ (ร้อยละ 29.7) การกินผักผลไม้สะอาดเสมอ วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม ปฏิบัติ 4-5 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ
33.2) การออกกาลังกายหรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อยมีเหงื่อออก ปฏิบัติ 3 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 28.6)
การจัดการกับปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ ปฏิบัติ 6-7 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 30. 7) การสูบ
หรือสูดดมควันบุหรี่ ไม่ได้ปฏิบัติ (ร้อยละ 4 4.0) การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้ปฏิบัติ (ร้อยละ
46.2)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส.
ข้อปฏิบัติ
1. การควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหารไม่ให้หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ
ไม่ได้ปฏิบัติ
1-2 วัน/สัปดาห์
3 วัน/สัปดาห์
4-5 วัน/สัปดาห์
6-7 วัน/สัปดาห์
2.การกินผักผลไม้สะอาดเสมอ และอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม
ไม่ได้ปฏิบัติ
1-2 วัน/สัปดาห์
3 วัน/สัปดาห์
4-5 วัน/สัปดาห์
6-7 วัน/สัปดาห์
3.การออกกาลังกายหรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อยมีเหงื่อออก
ไม่ได้ปฏิบัติ
1-2 วัน/สัปดาห์
3 วัน/สัปดาห์
4-5 วัน/สัปดาห์
6-7 วัน/สัปดาห์
4.การจัดการกับปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ
ไม่ได้ปฏิบัติ
1-2 วัน/สัปดาห์
3 วัน/สัปดาห์
4-5 วัน/สัปดาห์
6-7 วัน/สัปดาห์
15

จานวน

ร้อยละ

26
100
178
159
137

4.3
16.7
29.7
26.5
22.8

10
124
159
199
109

1.6
20.6
26.5
33.2
18.1

31
118
172
169
111

5.1
19.7
28.6
28.1
18.5

16
89
135
176
184

2.7
14.8
22.5
29.4
30.7

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส.(ต่อ)
ข้อปฏิบัติ
5.การสูบ หรือสูดดมควันบุหรี่
ไม่ได้ปฏิบัติ
1-2 วัน/สัปดาห์
3 วัน/สัปดาห์
4-5 วัน/สัปดาห์
6-7 วัน/สัปดาห์
6.การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ได้ปฏิบัติ
1-2 วัน/สัปดาห์
3 วัน/สัปดาห์
4-5 วัน/สัปดาห์
6-7 วัน/สัปดาห์

จานวน

ร้อยละ

264
176
55
51
54

44
29.4
9.2
8.5
9

8
5
2
1
1

46.2
32.9
9.8
5.3
5.8

8.7.3 การได้รับบริการสุขภาพจาก อสม.และระบบสุขภาพชุมชน
การได้รับบริการสุขภาพจาก อสม.
- การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ คาแนะนา และการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจาก อสม. พบว่า
ภาพรวม ครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพคาแนะนา และการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพจาก อสม.ร้อยละ 97.3
- การได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ฯลฯ จาก อสม.พบว่า
ภาพรวม ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพร้อยละ 97.3
- การได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้น เช่น ปฐมพยาบาล การส่งต่อผู้ปุวย พบว่า ภาพรวมครอบครัวกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นจากอสม. ร้อยละ 92.9
- การได้รับการเยี่ยมบ้านจาก อสม.พบว่า ภาพรวมครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการการเยี่ยมบ้านจาก
อสม.ร้อยละ 97.1
การได้รับบริการสุขภาพจากระบบบริการสุขภาพของชุมชน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
- กิจกรรมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (วัยแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน วัยสูงอายุ) พบว่า ภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการด้านกิจกรรมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยฯ ร้อยละ 93.1
- กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชน เช่น ออกกาลังกาย จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ ฯลฯ
พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้รับบริการด้านกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชน ร้อยละ 95.0
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- การเฝูาระวังปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหาร ฯลฯพบว่า ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างได้รับการเฝูาระวังปัญหาสาธารณสุขฯ ร้อยละ 97.6
- หมู่บ้าน/ชุมชนมี ศสมช. หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดย อสม. แ ละสามารถไปใช้บริการได้สะดวกพบว่า
ภาพรวม หมู่บ้าน/ชุมชนของกลุ่มตัวอย่างมี ศสมช. หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดย อสม. แ ละสามารถไปใช้บริการ
ได้สะดวก ร้อยละ 93.4
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการได้รับบริการด้านสุขภาพจาก อสม. และระบบบริการ
สุขภาพของชุมชน (N = 600)
บริการด้านสุขภาพ
ได้รับบริการสุขภาพจาก อสม.
(1)ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ คาแนะนา และการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพจาก อสม.
(2) ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน
ฯลฯ จาก อสม.
(๓) ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นจาก อสม.เช่น ปฐมพยาบาล การส่งต่อผู้ปุวย
(4) ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก อสม.
ได้รับบริการสุขภาพจากระบบบริการสุขภาพของชุมชน
(1) กิจกรรมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (วัยแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัย
ทางาน วัยสูงอายุ)
(2) มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชน เช่น ออกกาลังกาย
จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ ฯลฯ
(3) มีการเฝูาระวังปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ
(4) หมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมี ศสมช. หรือจุดให้บริการด้านสุขภาพโดย อสม. ที่
ท่านสามารถไปใช้บริการได้สะดวก

จานวน

ร้อยละ

584

97.3

584

97.3

558
583

92.9
97.1

559

93.1

570

95.0

586

97.6

561

93.4

8.7.4 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน
- ครอบครัว มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม/วางแผนจัดทาโครงการกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน
ร้อยละ 88.3
- ครอบครัวร่วมจัดกิจกรรมเฝูาระวังคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจน้าตาลในปัสสาวะร้อย
ละ 93.6
ครอบครัว ร่วมจัดการสภาพแวดล้อม เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย การใช้สารเคมี รณรงค์ทา
ความสะอาดชุมชน ฯลฯ ร้อยละ 95.0
- ครอบครอบร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกกาลังกาย ลดหวาน มัน เค็ม บุหรี่ สุรา ฯลฯ
ร้อยละ 90.7
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- ครอบครัวมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 94.2
รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพของชุมชน (N = 600)
กิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน
จานวน
ร่วมประชุมประชาคม/วางแผนจัดทาโครงการกิจกรรมด้านสาธารณสุขของชุมชน
530
ร่วมจัดกิจกรรมเฝูาระวังคัดกรองด้านสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจน้าตาลใน
561
ปัสสาวะ
ร่วมจัดการสภาพแวดล้อม เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย การใช้สารเคมี
570
รณรงค์ทาความสะอาดชุมชน ฯลฯ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น ออกกาลังกาย ลดหวาน มัน เค็ม บุหรี่ สุรา 544
ฯลฯ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว
565

ร้อยละ
88.3
93.6
95.0
90.7
94.2
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