
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
นางสาวโศภิสุดา วิบลูย์พันธุ์ 
กลุ่มแผนงานและประเมินผล 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปี พ.ศ. 2565 



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ชาติชาย สุวรรณนิตย์ นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน) อาจารย์จีรวรรณ หัสโรค์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และให้แนวคิดต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนทำให้
การศึกษาครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และตอบแบบสอบถามจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

ขอขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ พิริยะไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน ที่ ให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้  ขอขอบคุณ
อาจารย์ณฐนนท บริสุทธิ์ และอาจารย์ชัชวาลย์ น้อยวังฆัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน ที่ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดกระบวนการดำเนินการศึกษา คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ
และให้กำลังใจที่ดีเสมอมา 

ขอขอบคุณครูอาจารย์ ครอบครัว และเพ่ือน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้  
ทีค่อยให้กำลังใจ และมีส่วนสนับสนุนจนการศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว และต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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ข 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 
ต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และระดับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย 
สร้างและพัฒนาขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จำนวน 428 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.3) อายุ เฉลี่ย 47 ปี   
(�̅� = 46.67, S.D. = 9.45) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 77.3) มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ 
รพ.สต. /หัวหน้าหน่วยบริการ (ร้อยละ 71.7) ระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 23 ปี (�̅� = 23.37, S.D. = 
10.90) และมี อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบเฉลี่ย 96 คน (�̅� = 96.21, S.D. = 59.63) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม อยู่ ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน  
(�̅� = 3.00, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายด้าน พบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ 
ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (�̅� = 3.10, S.D.= 0.51) รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้าง 
ขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ (�̅� = 3.03, S.D.= 0.53) 
ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. (�̅� = 2.95, S.D.= 0.53) และด้านการจัดระบบสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ อสม. (�̅� = 2.91, S.D.= 0.60) ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนระดับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
ในชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (�̅� = 4.01, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายด้าน พบว่า  
ด้านที่ อสม. ปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้านการแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
(�̅� = 4.10, S.D.= 0.73) รองลงมา คือ ด้านการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน (�̅� = 4.04,  
S.D.= 0.78) ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถี ใหม่  (�̅� = 4.03, S.D.= 0.74) และด้าน 
การให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง (�̅� = 3.85, S.D.= 0.73) ตามลำดับ 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่า ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ อสม.  
มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด  19 ค่อนข้างจำกัด รองลงมา คือ อสม. สูงอายุ และ 
มีโรคประจำตัว มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ อสม. คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.  
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น งบประมาณ วิชาการ สื่อความรู้ 
การพัฒนาศักยภาพ และแอปพลิเคชันหลักสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ให้มีประสิทธิภาพ  

  



ค 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อ  ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญภาพ ฉ 
บทที่ 1 บทนำ 1 

 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 3 
 1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  4 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 5 
 ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 5 
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  8 
 ส่วนที่ 3 การสาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 
 ส่วนที่ 4 กระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

            ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
19 

 ส่วนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 27 
 ส่วนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 28 
 ส่วนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 31 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา 32 
 3.1 รูปแบบการศึกษา 32 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 32 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  34 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  35 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 35 

บทที่ 4 ผลการศึกษา 36 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 36 
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน  

            อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
37 

 ส่วนที่ 3 ระดับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  42 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 45 

 



ง 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 47 

 สรุปผลการวิจัย 47 
 อภิปรายผล 50 
 ข้อเสนอแนะ 52 

บรรณานุกรม 54 
ภาคผนวก 57 

 แบบสอบถาม 58 
  



จ 
 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ 1 การสุ่มตัวอย่างและการคำนวณขนาดตัวอย่าง 33 
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล 36 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล

ต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภาพรวม 4 ด้าน 

38 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 
ต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายข้อ) 

40 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานของ อสม. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนในภาพรวม 4 ด้าน 

42 

ตารางที ่6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน (รายข้อ) 

43 

   
   

   
   

  



ฉ 
 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที่ 1 แนวทาง "อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19" 14 
ภาพที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อน “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19” 16 
ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 31 

 
 
 
 



1 
 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 ถือเป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมโลก ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิต เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อ
ครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ได้มีการแพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปยังประเทศต่างๆ 
มากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) และประเทศต่าง ๆ ได้
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้ยุติลงได้ สำหรับประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น และกระจายไปยังทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ จนเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคสู่ชุมชน พบผู้ป่วยสะสมทะลุหลักร้อยสู่หลักพัน 
มีผู้ป่วยรายใหม่ 837 รายในรอบสัปดาห์ และพบผู้ป่วยกระจายอยู่ใน 68 จังหวัดของประเทศไทย หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 
รัฐบาลเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ แต่ต่อมาประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ได้พบการระบาดของโรค
รอบใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสงสัยว่ามาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึน และเดือนเมษายน 2564 พบการระบาดใหม่ในกรุงเทพมหานครจากเชื้อกลายพันธุ์ที่สามารถติดต่อได้
ง่ายขึ้น และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสม 259,301 คน 
กระจายไปทั่วประเทศ และมีผู้ เสียชีวิต จำนวน 2,023 คน (ข้อมูลจาก https://ddc.moph.go.th/covid19-
dashboard/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

โรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อคนไทย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ทำให้การดำรงชีวิตของ
ประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาแล้วก็ตาม  
แต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาหรือทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ ในขณะที่
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะวิกฤตทางด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
อย่างรุนแรง เกินกว่ากำลังความสามารถของรัฐบาล และระบบบริการสุขภาพภาครัฐที่มีอยู่จะสามารถจัดการ
ปัญหาได้ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานในระดับชุมชน  
ซึ่งนอกเหนือจากการบริการของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แล้ว  
ความร่วมมือของชุมชนและประชาชนในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองถือว่าเป็นสิ่ งสำคัญ  
ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีระบบบริการด้านสาธารณสุข ที่ชุมชนรับผิดชอบและดำเนินการจัดการปัญหา  
ด้วยตนเองให้ได้ ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนของชุมชนเอง  เนื่องจากระบบบริก ารของรัฐที่มีอยู่ 
ส่วนใหญ่เป็นการตั้งรับ หากยังมีประชาชนจำนวนมากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ระบบบริการของรัฐที่มีอยู่ก็ไม่สามารถเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้นได้ ดังจะเห็นได้จาก  
ที่ต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น วิธีการสำคัญที่จะยับยั้ง 
การแพร่ระบาดของโรคได้ คือ การป้องกันไม่ให้ประชาชนติดเชื้อและป่วยด้วยโรคโควิด 19 ประชาชนทุกคน



2 
 

จะต้องมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง รวมทั้ง ชุมชนจะต้องมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ
และงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้นำการสาธารณสุขมูลฐาน มาใช้วางรากฐานการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและเครือข่าย จึงมีภาระหน้าที่สำคัญที่จะต้องเสริมพลังชุมชนและประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  
มีความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ มีโครงสร้างผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ในทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนกลาง ภาค เขต จังหวัด อำเภอ และตำบล มีการพัฒนา อสม. จำนวนมากกว่า  
1.05 ล้านคน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ เป็นแกนนำภาคประชาชนในการขั บเคลื่อน 
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน อสม.  
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ  การจัดระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
การสื่อสาร และสื่อความรู้ การเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. 

ซึ่งในการปฏิบัติงานของ อสม. ในชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
ที่ใกล้ชิดกับ อสม. มากที่สุด ในการนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ เป็นผู้ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพในแก่ อสม. 
ร่วมประชุมวางแผน กำหนดบทบาทในการดำเนินงานร่วมกัน ร่วมดำเนินงาน และกำกับติดตามผล  
การปฏิบัติงานของ อสม. ต้ังแต่ระยะเริ่มแรกที่เริ่มมีการระบาดของโรค อสม. ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน
ป้องกันตนเอง ระยะต่อมา อสม. เคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชน เฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
หากพบกลุ่มเสี่ยงก็จะให้กักตัว เยี่ยมติดตามอาการจนครบ 14 วัน ร่วมกับชุมชนในการสร้างชุมชนวิถีใหม่ 
(New Normal) จนถึงปัจจุบัน อสม. รณรงค์ชวนคนไทยทุกครอบครัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19  
ซึ่งภารกิจของ อสม. ทั้งหมดนี้ ไม่อาจเกิดขึ้นโดย อสม. เพียงลำพัง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุน อสม. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
จะนำไปวิเคราะห์และประมวลผล ผลการวิจัยจะทำให้ทราบสถานการณ์ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริ ง 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์ 
ปรับกระบวนการทำงานเพ่ือพัฒนากระบวนการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.  และชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริม

สนับสนุน อสม. ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (2) การจัดระบบสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ อสม. (3) ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และ (4) ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. และศึกษาระดับการปฏิบัติงานของ 
อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง  
(2) การเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน (3) จัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่ และ  
(4) แนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. สังกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีจำนวนทั้งสิ้น 9,774 คน/แห่ง (กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 
 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากกลุ่มประชากร คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ สูตรของ Taro Yamane 
(1973) ใน 12 เขตสุขภาพ ๆ ละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัด รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 432 คน 
  3. ด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – สิงหาคม 2564  
 
1.4 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายถึง ความคิดเห็นต่อแนวทางและวิธีการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (2) การจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.  
(3) ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่  และ 
(4) ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. โดยสามารถวัดเป็นระดับที่มากน้อยแตกต่างกัน  

การปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 หมายถึง กิจกรรมที่ อสม. ดำเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง  
(2) การเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน (3) จัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่ และ 
(4) แนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยสามารถวัดเป็นระดับที่มากน้อยแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. หมายถึง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ให้มีความพร้อม เตรียม
รับมือกับปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ หรือภัยสุขภาพอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ทำให้ทราบความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับการปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19
นำไปปรับใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.  
ให้มีความพร้อมเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ หรือภัยสุขภาพอ่ืน ๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การทบทวนเอกสาร ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้วิจัยได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการศึกษาวิจัย ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ส่วนที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ส่วนที่ 3 การสาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ส่วนที่ 4 กระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ส่วนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ส่วนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 (2019) ที่เมืองอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์  ประเทศจีน และเกิดการระบาดใหญ่ 
อย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะที่มีการระบาดไปทั่วโลก (Pandemic coronavirus) 
และใช้ชื่อทางการของโรคชนิดใหม่นี้ว่า COVID-19 ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus Disease starting in 2019” 
หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี  ค.ศ. 2019 สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดชื่อ 
อย่างเป็นทางการว่า “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)” ดังนั้นในการเขียนชื่อโรคภาษาไทยที่ถูกต้องจะต้องใช้ตัวเลขอารบิกเสมอทั้งภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ และไม่มีเครื่องหมายขีด (ยัติภังค์) นำหน้าตัวเลข 19 ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ได้มีการกลายพันธุ์และยังคงระบาดหนักไปทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อสะสม มากกว่า 182 ล้านคน ใน 187  
จาก 193 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสม 259,301 คน กระจายไปทั่วประเทศ  
และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2,023 คน (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2564) โดยมีสาเหตุของโรค การติดต่อ การตรวจวินิจฉัย อาการสำคัญ การรักษา และการป้องกันโรค ดังนี้  

สาเหตุของโรค 
 โรคโควิด 19 เป็นโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (SARS-CoV-2)  

การติดต่อ 
โรคโควิด 19 ติดต่อจากคนสู่คน ด้วยวิธีการที่คล้ายกับไข้หวัดใหญ่  โดยติดต่อจากเชื้อที่แพร่ผ่าน

ละอองฝอยในอากาศที่ผู้ติดเชื้อ ไอ จาม หรือพูด หรืออาจติดเชื้อจากมือที่สัมผัสวัตถุคนหรือสิ่งของที่มีเชื้อโรค
ปะปนเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก ตา ระยะฟักตัว (Incubation period) ของโรคโควิด 19 อยู่ในช่วง 2-14 วัน 
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ซึ่งเป็นเหตุผลที่ให้ผู้สัมผัสโรคกักตัวจากคนอ่ืน 14 วัน ปัจจัยที่มีผลต่อระยะฟักตัว ได้แก่ 1) ปริมาณของเชื้อไวรัส
ที่ได้รับ ถ้ามากจะทำให้เกิดโรคเร็ว 2) ทางเข้าของเชื้อโรคหากเข้าสู่ปอดโดยตรงทางจมูก และปาก จะเกิดโรคเร็ว
กว่าการรับเชื้อทางเยื่อบุตา 3) ความเร็วของการเพ่ิมจำนวนไวรัสในร่างกายมนุษย์ 4) สุขภาพของผู้ที่ได้รับเชื้อ  
5) ปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อต่อไวรัสมีผลทั้งในการกำจัดเชื้อและการอักเสบ ซึ่งมีผลให้เกิดอาการของโรค 
เช่น ไข้ ไอ หอบ เป็นต้น 

การตรวจวินิจฉัย 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาโรคโควิด 19 และหาเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค (SARS-CoV-2)  

มีอยู่หลายวิธี ทั้งวิธีตรวจเชื้อไวรัสโดยตรง (เช่น RT-PCR, INAA และแอนติเจน) และวิธีตรวจสารภูมิต้านทาน 
ที่ร่างกายสร้างตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส มีประโยชน์ทั้งเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา และเพ่ือสอดส่องการติดโรค
ของประชากร โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือส่วนล่าง เลือด และอุจจาระส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ และปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ได้ดังนี้  

1. ตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ประเภท Home use หรือ Self-test  
ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อได้จากคลินิกเวชกรรมและคลินิก
เทคนิคการแพทย ์

2. เข้ารับการตรวจคัดกรองในสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิก
เวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่ งเป็นการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี  real-time RT-PCR หรือวิธี  ATK 
(Professional use)  

3. รับบริการจากหน่วยบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือหน่วยงานทาง
สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี real-time RT-PCR หรือวิธี ATK (Professional use) 

การตรวจทั้ง 2 วิธีจัดเป็นวิธีตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 แต่สิ่งที่ต่างกัน คือการด้วยวิธี real-time RT-PCR 
เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ส่วนการตรวจด้วยวิธี ATK เป็นการตรวจหาชิ้นส่วน
โปรตีนของเชื้อไวรัส ปัจจุบันการตรวจด้วยวิธี real-time RT-PCR จัดเป็นวิธีที่ใช้ตรวจยืนยันการติดเชื้อ  
(แต่สามารถใช้ตรวจคัดกรองได้) การตรวจหาเชื้อทั้ง 2 วิธี สามารถตรวจได้ตั้งแต่ 3-5 วันหลังจากมีความเสี่ยง
หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้สามารถตรวจได้เมื่อมีอาการป่วยที่สงสัยโรคโควิด 19 และสามารถตรวจพบเชื้อ
ได้นานถึง 10-15 วันหลังมีอาการ (ข้ึนอยู่กับวิธีที่ใช้ตรวจ) 

อาการสำคัญ  
อาการของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป อาจไม่แสดงอาการ มีอาการไม่

รุนแรง หรืออาจมีอาการรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต ส่วนใหญ่จะพบผู้ที่ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหาย
จากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล อาการทั่วไป จะคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย 
อาการที่พบไม่บ่อยนัก ได้แก่ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการ
ดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี และอาการรุนแรง ได้แก่ หายใจลำบากหรือ
หายใจถี ่เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน 
เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิตได ้
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การรักษา 
ปัจจุบันโควิด 19 ยังไม่มียารักษาเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาลให้อยู่ 

ในห้องแยกเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ รักษาตามอาการ ให้ยาต้านไวรัสตามความรุนแรง กลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการ
รุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ รักษาอาการ 
ไม่ให้การเจ็บป่วยมากขึ้น โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้ร่างกายอบอุ่น กินอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ  
กินยาลดไข้ ปรึกษาแพทย์เพ่ือการดูแลรักษา 

วิธีการป้องกัน 
วิธีการป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ เว้นระยะห่างกัน 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด  

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่   
หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 หลายชนิด ที่ใช้ในประเทศไทยได้แก่ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม แอสตร้าเซนเนก้า โมเดอร์นา ไฟเซอร์
และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งผ่านการรับรองทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติให้นำเข้ามาใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยวัคซีนหลักที่ใช้ฉีดเข็มที่ 1 
คือ ซิโนแวคและเข็มที่  2 แอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3 -4 สัปดาห์  จากผลการศึกษาวิจัยในประเทศ 
พบว่า วัคซีนทั้งสองชนิดนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาสั้นกว่าวัคซีนสูตรปกติ ผลข้างเคียง 
ที่พบบ่อยหลังการฉีดวัคซีน คือ อาการปวด บวมบริเวณท่ีฉีด ซึ่งสามารถหายได้เอง 
 กล่าวโดยสรุป โรคโควิด 19 เกิดจากเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (SARS-CoV-2)  
เป็นโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ โดยเชื้อแพร่ผ่านละอองฝอยที่ผู้ติดเชื้อ ไอ จาม หรือพูด หรืออาจติดเชื้อ
จากการสัมผัสวัตถุสิ่งของที่มีเชื้อโรค การตรวจวินิจฉัยโรค โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ 
เลือดและอุจจาระ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการ แสดงอาการไม่รุนแรง หรืออาจเกิด
อาการรุนแรง ระยะฟักตัวของโรคอยู่ในช่วง 2 - 14 วัน ผู้สัมผัสโรคจึงต้องกักตัว 14 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 
จะมีอาการน้อย และหายได้ เอง การดูแลรักษาส่วนใหญ่จะรักษาอาการ ไม่ให้การเจ็บป่วยมากขึ้น  
โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้ร่างกายอบอุ่น กินอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอ กินยาลดไข้ ปรึกษาแพทย์
เพ่ือการดูแลรักษา กลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอาการน้อย
สามารถรักษาตัวที่บ้าน ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล วิธีการป้องกันโรคโควิด 19 
ได้แก่ เว้นระยะห่างกัน 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย วิธีตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 สามารถตรวจด้วยตนเองโดยใช้
ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)  และตรวจด้วยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี real-time RT-PCR ในปัจจุบันมีวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ที่ประเทศไทยอนุมัติให้นำเข้ามาใช้ในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม แอสตร้า-
เซนเนก้า โมเดอร์นา ไฟเซอร์และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ผลข้างเคียงที่พบบ่อยหลังการฉีดวัคซีน คือ  
อาการปวด บวมบริเวณท่ีฉีด ซึ่งสามารถหายได้เอง 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรก (มกราคม – พฤศจิกายน 2563) การระบาดของโรคโควิด 19 
ระลอกใหม่ (ธันวาคม 2563– มีนาคม 2564) และการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 
(เมษายน 2564– ปัจจุบัน) โดยมีสถานการณ์สำคัญ ดังนี้  

1) การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรก 

พบครั้งแรกที่จีน แพร่ระบาดสู่ประเทศไทย (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) 
มีการรายงานการพบโรคโควิด 19 ครั้งแรกที่ในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน เมื่อธันวาคม 2562 สำหรับ 

ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยืนยัน การตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 รายแรกของประเทศไทย  
ในวันที่ 13 มกราคม 2563 และเป็นรายแรกของโลกที่ตรวจพบนอกประเทศจีน เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน 
อายุ 61 ปี ถือเป็นจุดเริ่มของการแพร่ระบาดในประเทศไทย ต่อมาตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19  
รายแรกของประเทศไทย เป็นชายไทย อายุ 35 ปี  เป็นกลุ่มผู้ที่สัมผัสนักท่องเที่ยว เนื่องจากโรคโควิด 19  
เป็น “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยจากโรคนี้ จึงสร้าง
ความวิตกกังวลให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก  

จากเมืองหลวง กระจายสู่ต่างจังหวัด (มีนาคม - พฤษภาคม 2663) 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศเกาหลีใต้ ทำให้แรงงานไทยที่ ไปทำงาน 

โดยผิดกฎหมาย (ที่เรียกกันว่า “ผีน้อย”) เกิดความหวาดกลัวและขอเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยจำนวนที่มาก 
และเดินทางเข้าประเทศในหลายช่องทาง ทำให้ยากที่จะติดตามได้ทั้งหมด สร้างความวิตกกังวลให้กับคนไทย 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายของคนกลุ่มใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้การ
ระบาดของโรคโควิด 19 กระจายไปในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย  

ในช่วงแรกประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนของจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันจำนวนไม่มากนัก แต่หลังจากการแข่งขัน
มวยไทยนัดใหญ่ที่เวทีมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เพียง 1-2 สองสัปดาห์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้เพ่ิมข้ึน
อย่างก้าวกระโดดจนทะลุหลักร้อย มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน สาเหตุมาจากการ 
เข้าไปชมการแข่งขันมวยนัดสำคัญ มีการรวมตัวกันของคนไม่น้อยกว่า 4,500 คน จากทั่วประเทศไทย นอกจากนี้  
ยังมีกลุ่มสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มที่ไปร่วมชุมนุมศาสนาที่มาเลเซีย ที่เกิดการระบาดในลักษณะ
กลุ่มก้อน (Cluster) ขยายการระบาดในไทยเป็นวงกว้าง  

วันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลมีนโยบายให้ปิดสถานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นกิจวัตร ซึ่งเสี่ยงต่อ 
การแพร่เชื้อได้ง่าย ได้แก่  สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา ร้านนวด ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ  
นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยมีผลให้ปิดตั้งแต่ 18–31 มีนาคม 2563 
ขณะที่สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ให้ปิดทันทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้งดการจัดกิจกรรมรวมคน
จำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน 
และการทำงานทีบ่้าน   
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วันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นสถานประกอบการ ร้านค้าหรือกิจการอ่ืน ๆ รวม 26 ประเภท เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 
2563 ถึง 12 เมษายน 2563 ส่งผลให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก ตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนา
ในต่างจังหวัด รวมถึงแรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศในเส้นทางผ่านแดน เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
มุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี ในขณะที่พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น  
การเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนจำนวนมาก อาจทำให้การระบาดของโรคโควิด 19 กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว 

วันที่  25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่  
 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ระบุสิ่งที่ห้ามทำและให้ทำ เช่น ห้ามเข้าพ้ืนที่ที่กำหนด ห้ามชุมนุมม่ัวสุม  
ห้ามแพร่ข่าวเท็จ เป็นต้น และห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในยามวิกาล (เคอร์ฟิว) ทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 
22.00 – 04.00 น. ขอให้ประชาชนงดการเคลื่อนที่  เคลื่อนย้ายตนเองออกจากพ้ืนที่  ภายใต้การรณรงค์  
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” และมีการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) เรียกโดยย่อว่า "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19" โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ เพ่ือทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าว 

สถานการณ์ดีขึ้น เริ่มมาตรการผ่อนคลาย (พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2563) 
เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มคลี่คลายลง ศบค.  ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรน 

เป็นระยะ และมีการประเมินผลทุก 14 วัน ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและมีการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจการต่างๆ 
ได้ แต่คณะรัฐมนตรียังต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินต่อพร้อมมีคำสั่งห้ามชุมนุม ห้ามกักตุนสินค้า และห้ามเสนอข่าวเท็จ 
จนถึงวันที่  13 พฤษภาคม 2563 ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 65 วัน เป็นวันแรก 
ทีย่อดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยเป็น “ศูนย์” อย่างเป็นทางการ 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในต่างประเทศยังคงรุนแรง มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เกือบ 200,000 คน 
ต่อวัน และยังเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง แต่สถานการณ์ 
ก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจโดยเฉพาะการที่ ในหลายประเทศที่สถานการณ์สงบลงแล้ว ได้ เกิดการระบาด  
ในระลอกใหม่ขึ้นอีก 
 2) การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ 

ระบาดระลอกใหม่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)  
ช่วงปลายปี 2563 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลกและประเทศเพ่ือนบ้านที่มี

ช่องทางผ่านแดนติดต่อกับประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง และในเดือนธันวาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วย
โรคโควิด 19 กลุ่มใหม่ ที่คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ป่วยจำนวนมากเป็นแรงงานต่างด้าว 
จากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญในอุตสาหกรรมประมงของประเทศ มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,300 คน 
และเกิดการแพร่กระจาย ขยายวงกว้างไปอีก 38 จังหวัด นอกจากนี้ยังพบการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์อ่ืนๆ ได้แก่ 
คลัสเตอร์บ่อนการพนันที่จังหวัดระยองและมีการแพร่ระบาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, 
ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรีและตราด จะเห็นได้ว่า การระบาดระลอกใหม่นี้ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ  
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ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย และมีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศตนเอง บางส่วนลักลอบ 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งมีการปกปิดข้อมูลทำให้การตรวจสอบ และควบคุม
การแพร่ระบาดมีความยากลำบาก และในช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) วัคซีนชุดแรกได้ถูกส่งมาเข้ามาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นวัคซีนซิโนแว็ก และแอสตราเซเนกา รวมจำนวน 317,000 โดส ซึ่งจากผลการสำรวจพฤติกรรม
ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ของ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ( IHPP) 
พบว่า ในช่วงแรก (พ.ย.- ธ.ค. 2563) ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการได้รับวัคซีนโรคโควิด 19 จำนวนมาก 
(ร้อยละ 92.5) แต่ต่อมา (ม.ค.-ก.พ. 2564) ความต้องการรับวัคซีนมีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 70) ทั้ งนี้  
อาจเนื่องมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิด 19  
 3) การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564  

ต้นเดือนเมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้น ได้มีการพบคลัสเตอร์การระบาดใหม่จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ-เอกมัย กรุงเทพมหานคร 
แคมป์คนงาน โรงงาน เป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟ่า ซึ่งระบาดเร็วขึ้น 1.7 เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อน
หน้านี้ ประกอบกับในเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ กทม. ประกาศล็อกดาวน์พ้ืนที่ที่มี  
การระบาดของโรคเพ่ือควบคุมโรค ทำให้มีแรงงานและประชาชนจำนวนมากจากกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ซึ่งอาจนำเชื้อไปแพร่กระจายสู่ครอบครัวและญาติพ่ีน้องได้ 
ต่อมาเชื้อได้มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าที่มีความรุนแรง และแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิม โดยผลการสุ่ม
ตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลต้า 
ร้อยละ 10.47 และข้อมูลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อสะสม 1 ,489 ,186 คน และ 
มีผู้เสียชีวิต จำนวน 15,469 คน โดยการระบาดของโรคได้แพร่กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 
ส่วนที่ 3 การสาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

3.1 การสาธารณสุขมูลฐาน 
สาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) เป็นระบบบริการสาธารณสุขที่เพ่ิมเติมหรือเสริมจาก

ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซ่ึงจัดบริการในระดับตำบล หมู่บ้าน โดยประชาชนและความร่วมมือของชุมชน
เอง เพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หลักการสาธารณสุข
มูลฐานม ี4 ประการ คือ  

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) 
2. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
3. การปรับระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐเพ่ือรองรับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน (Re-oriented 

Basic Health Service) เพ่ือกระจายการครอบคลุมการบริการให้ทั่วถึง (Coverage) กระจายทรัพยากร 
(Resource Mobilization) รวมถึงการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ (Referral System) 

4. การผสมผสานกับงานของกระทรวงอ่ืนๆ (Intersectoral Collaboration) 
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การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ประเทศไทยได้นำ “การสาธารณสุขมูลฐาน” มาใช้เป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาสุขภาพอนามัย  

ของประชาชน ตั้งแต่ปี 2521 ตามคำประกาศ Alma – Ata มีการลงนามในกฎบัตรเพ่ือพัฒนาการ 
ทางสุขภาพ (Charter for Health Development) กับองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2523  
เพ่ือยืนยันว่าจะสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543 (Health For All by 
the year 2000) เริ่มจัดทำแผนงานสาธารณสุขมูลฐานไว้ในพัฒนาสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520 – 2524) และได้มีการดำเนินการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานมาอย่างต่อเนื่อง 
ที่สำคัญ อาทิเช่น การคัดเลือกตัวแทนชาวบ้านที่มีจิตอาสาพัฒนาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) การพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และเป็นนักพัฒนาสุขภาพชุมชน 
การเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน  การสร้างและพัฒนาอาสาสมัคร 
ประจำครอบครัว (อสค.) และการสร้างและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต) เป็นต้น 

จนถึง ปี 2561 สาธารณสุขมูลฐานดำเนินการมาครบ 40 ปี องค์การอนามัยโลกได้มีการทบทวน
และจัดทำ ปฏิญญาอัสตานา มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health 
Coverage) เพ่ือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2573 ประกอบด้วย 
3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบบริการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ 2) พัฒนา
นโยบายและกิจกรรมในทุกภาคส่วน และ 3) เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชน 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ในระยะแรกของการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ  

การสาธารณสุขมูลฐาน  เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2523 เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน และสนับสนุน  
การดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนที่ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  
จนถึงปี  2545 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ กระทรวงสาธารณสุข  ได้ปรับโครงสร้าง 
ของสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ให้เป็น “กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน” อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน พัฒนาศักยภาพ อสม. และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
ในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน มีหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระดับภาค จำนวน 
 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา 
และระดับเขต ได้แก่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ 
นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา นอกจากนี้ 
ยังมีโครงสร้างงานสุขภาพภาคประชาชนในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยมีกลุ่มงานการสาธารณสุข  
มูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และระดับตำบลมีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. อย่างใกล้ชิด 

อสม. เป็ นกลไกในการดำเนินงานสาธารณ สุขมูลฐานในประเทศไทย  ที่ มีบทบาทสำคัญ 
ในการดำเนินงานสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการครอบคลุมบริการทางด้าน  
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การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น ถ้าหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น  
อสม.ช่วยให้การสอบสวนโรคตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากใกล้ชิดชาวบ้านมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องช่วยเหลือสนับสนุนในด้านวิซาการและความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  
ให้ อสม. สามารถแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ ได้ นอกจากการอบรมให้ความรู้ในเบื้องตันแล้ว เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของรัฐทุกระดับจะต้องให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้  

1. การติดตามสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การให้ความรู้เพ่ิมเติมทางด้านวิชาการ  
2. การวางแผนงานสาธารณสุขในหมู่บ้านรวมไปถึงการสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์ปัญหา 

ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บ้านได้ เช่น วางแผนการป้องกันโรคหรือการแก้ปัญหาเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น 
เป็นต้น วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้ชาวบ้านเข้าใจได้ จะต้องใช้วิชาการ 
ที่ง่าย ๆ ไม่สลับชับซ้อน ต้องเป็นคำพูดง่าย ๆ เปรียบเทียบเป็นตัวเลขง่าย ๆ ชาวบ้านจึงจะเข้าใจได้ 

3. การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้ หรือทางด้านวิชาการเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวอย่างเช่น การฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่จะต้องพร้อมเสมอเมื่อชาวบ้านต้องการหรือ ร้องขอ หรือเมื่อได้วางแผน
ดำเนินงานไว้แล้วในหมู่บ้าน 

4. งบประมาณต่าง ๆ ในการดำเนินงานควรสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
และงบประมาณที่ได้มาจากรัฐ ซึ่งได้กระจายลงไปในองค์กรของท้องถิ่นนั้น ชาวบ้านควรได้ใช้ประโยซน์ที่รัฐได้
ให้การสนับสนุนเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินงานสาธารณสุขด้วย 

5. การส่งต่อผู้ป่วย โรคบางอย่างที่เห็นว่าผู้ป่วยควรได้รับการรักษาที่ต้องใช้เทคนิควิชาการที่สูงกว่า 
ที่ อสม. จะให้การรักษาได้ เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจกับ อสม/ผสส. และชาวบ้านให้ดี
เพราะมักมีปัญหาอยู่เสมอในการส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ทำความตกลงกันไว้ ก่อนหรือ 
ไม่เข้าใจการฝึกอบรมทางวิชาการ เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ อสม/ผสส.อยู่เสมอ เพราะการอบรม
ครั้งแรกนั้นเป็นเสมือนการปฐมนิเทศเท่านั้น เรามีความมุ่งหวังว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องติดตามทดสอบ
ความรู้และให้ความรู้เพ่ิมเติมเป็นการต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ผลการปฏิบัติงานของ อสม/ผสส.จะได้ผลดี
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ การอบรมต่อเนื่องจึงเป็นหน้าที่สำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้อง
ช่วยกันเพ่ือที่จะให้ระบบการบริการสาธารณสุขมูลฐานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังไว้ 

การสาธารณสุขมูลฐานกับการรับมือโควิด 19 
หากย้อนมองอดีต การก่อเกิดของงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย มี เป้าหมายเพ่ือให้ เกิด 

ความครอบคลุมด้านบริการสุขภาพ (Coverage) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่บริการของภาครัฐเข้าไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่
ที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร หรือด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากรของภาครัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อ 
การให้บริการประชาชนก็ตาม การสาธารณสุขมูลฐานเป็นบริการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ดำเนินการ 
โดยภาคประชาชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage)  อันจะนำไปสู่การพ่ึงตนเองทางด้าน
สุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งบริการสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟ้ืนฟูสภาพ และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral System) ที่ เชื่อมต่อ 
กับระบบริการปฐมภูมิที่ดำเนินการภาครัฐ  

การสาธารณสุขมูลฐานเน้นที่การป้องกันการเกิดโรค เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกที่ต้นเหตุของปัญหา  
ถ้าหากประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ 
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"ความร่วมมือของชุมชน" คือ หัวใจของการสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมทั้งในรูปของแรงงาน วัสดุสิ่งของ  
ที่สำคัญคือความร่วมมือในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชน การสร้างระบบ
การเฝ้าระวังป้องกันโรคของชุมชน จะเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของให้โรคโควิด 19 ในระดับชุมชนได ้ 
 3.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. คือ ประชาชนจิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ชาวบ้านในชุมชน ให้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ
กระทรวงสาธารณสุข โดย อสม. 1 คน ดูแลประชาชนโดยเฉลี่ย 10 -15 หลังคาเรือน ประเทศไทยเริ่มมีการ
คัดเลือกและอบรม อสม.ตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบัน มี อสม.ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,050,000 คน 
กระจายอยู่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานของ
ประเทศไทย บทบาทของ อสม.ในระยะแรก คือ เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านสุ ขภาพ (change agent)  
ในชุมชน ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน 
โดยเชื่อมโยงการทำงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ มีคำขวัญที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ อสม.คือ   
“แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นแบบอย่างดี”  
ในระยะต่อมา ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของ อสม.จาก “การเป็นผู้ ให้บริการ” ให้ เป็น  
“อสม.นักพัฒนา” เป็นแกนนำในการสร้างสุขภาพชุมชน โดยสร้างทีมสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วางแผน  
และดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา อสม.มุ่งมั่น
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย ด้วยจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ระดับสากล  

การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโรคโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น

จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เนื่องจาก อสม.เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ  เป็นกลไกที่สำคัญในการ
ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ดูแลประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เคยมีบทบาทสำคัญใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในอดีต จนได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเฝ้าระวังไข้หวัดนกในประเทศไทยประสบความสำเร็จ สำหรับบทบาทหน้าที่ของ อสม. 
ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด โดยแบ่งการเริ่ม
ดำเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงการระบาด มีดังนี้  

1) การปฏิบัติงานของ อสม. ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรก (มกราคม – พฤศจิกายน 2563)  
ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ

ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือให้ อสม. ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอด
อักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ไหม่ 2019 ร่วมรณรงค์ทำกิจกรรม "Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนา
ไวรัส" ในพ้ืนที่  สนับสนุน อสม. และชมรม อสม. ส่งผลงานการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เองเข้าประกวด 
และรายงานกิจกรรมฯ ของ อสม. ในเว็บไซต์ www.thaiphc.net โดยพบการรายงานผล ดังนี้  
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จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดจัดสภาพแวดล้อม Big Cleaning Week มีประชาชนร่วมกิจกรรม 
จำนวน 1,373,275 คน พร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันตนเองแก่ประชาชน (กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างสังคม) จำนวน 7,424,625 คน และ อสม. สอนและร่วมกับประชาชน
ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี จำนวน 3,626.950 ชิ้น  

ต่อมา อสม. เริ่มออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้ แจ้งข่าวสาร คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และจัดทำบัญชีรายชื่อ
แจ้งกลุ่มเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวทาง "อสม. เคาะประตูบ้าน
ต้านโควิด 19" ดังนี้  

1. ให้ อสม. เคาะประตูบ้านแจ้งข่าวสารและให้ความรู้ แนะนำประชาชน ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้าง
มือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย (เริ่ม 2 มีนาคม 2563) 

2. สำรวจคัดกรองประชาชนในละแวกบ้านที่รับผิดชอบโดยสังเกตอาการ และจำแนกกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือรายงานผล ดังนี้  

- กลุ่มปกติ ไม่มีอาการ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง แนะนำการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง 
- กลุ่มเสี่ยง ที่มีไข้ คัดจมูก จาม เจ็บคอ หรือเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (หากยังไม่มี
อาการแนะนำให้กักตัวสังเกตอาการท่ีบ้านอย่างน้อย 14 วัน)  

 3.  ส่งต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 4.  เยี่ยมติดตามและรายงานผลอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดย อสม. รายงานผลในแอพลิเคชัน อสม. 
ออนไลน์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกผลในระบบ www.thaiphc.net 

 
ภาพที่ 1 แนวทาง "อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19" 
 
 ต่อมาในช่วงที่มี กทม. ประกาศปิดเมือง ทำให้กลุ่มแรงงานการเดินทางออกจาก กทม.  

และปริมณฑล เพ่ือกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน
ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว โดยกำหนดกิจกรรม "อสม. เคาะประตูบ้าน  
ต้านโควิด 19 : ค้นให้พบจบใน 14 วัน" โดยมีหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอความร่วมมือให้ อสม. 
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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1. ขอให้ อสม. ร่วมเป็น "ทีมอาสาโควิด 19" ระดับตำบล/ชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน และบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที ่

2. ร่วมกันดำเนินการ "ค้นให้พบ จบใน 14 วัน" โดยค้นหา และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในหมู่บ้าน/
ชุมชน หากพบกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้ดำเนินการให้คำแนะนำ ติดตาม และเฝ้าสังเกตอาการ ณ  ที่พักอาศัย 
(Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 14 วัน 

3. จัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง และส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบเพ่ือให้หน่วย
บริการสาธารณสุขรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่าน www.thaiphc.net ทุกวัน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้  

อสม. เคาะประตูบ้าน ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวน 14 ล้านหลังคาเรือน พบกลุ่มเสี่ยงทั้งที่
เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพและปริมณฑล และผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,035,203 
คน และได้เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (Home Quarantine) จำนวน 1,016,711 คน (ร้อยละ 98) 
(ข้อมูลจาก Thaiphc.net ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) และเกิดนวัตกรรมวิธีการดูแลสุขภาพที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์โควิด 19 ได้แก่ อสม. Delivery โดย อสม.อาสาส่งมอบยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังตรวจสุขภาพ  
วัดความดัน เจาะเลือดผู้ป่วยเบาหวานถึงบ้าน การกำหนดมาตรการทางสังคม เช่น การตั้งด่านตรวจคัดกรอง  
วัดอุณหภูมิก่อนเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในทุกกิจกรรมของชุมชน  
(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2563) 

ซ่ึงการดำเนินงานในช่วงนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้นภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดของทุกฝ่ายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น อสม. จึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานและแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพ่ือความปลอดภัยของ อสม. และประชาชนในชุมชนเอง รวมถึงเกิดการระดม
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. อาทิเช่น สภากาชาดไทยได้ดำเนินการส่งหน้ากากาอนามัย
จากผ้าให้แก่ อสม. ทางไปรณีย์ และประชาสัมพันธ์ให้ อสม. ใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยเพ่ือแจ้งพิกัดบุคคลที่กักกัน
ตัวเอง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง หรือเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีรายได้ ประสบความเดือดร้อนในการยังชีพ ส่งให้แก่
สภากาชาดไทยทราบและพิจารณาสนับสนุนถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือ 

ช่วงที่มีมาตรการผ่อนปรนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และร่วมสร้าง
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดแนวทางและ
บทบาทสำหรับ อสม. ในการร่วมกับชุมชนในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ ดังนี้ 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Social Distancing กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ในการปฏิบัติตัวเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้ งภายใน
ครอบครัว และท่ีสาธารณะ 

- ออกเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้และเผยแพร่สื่อความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
- ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามวิถีชุมชน ทั้ง หอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน เสียงตาม

สายรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (เช่น รถสามล้อ รถซาเล้ง รถแห่เคลื่อนที่ รถแห่เครื่องเสียง รถจักรยานยนต์
ประชาสัมพันธ์ฯลฯ เวทีประชุมในชุมชน สื่อโซเชียล (เช่น ไลน์ เฟซบุก๊) 

2. ร่วมสร้างมาตรการ Social Distancing ในชุมชน 



16 
 

- จัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอ้ือต่อมาตรการดังกล่าว ได้แก่ จัดระเบียบในตลาดสด ตลาด
นัด (จัดเว้นระยะห่างในการยืนซื้อของ) รถเร่ขายอาหาร ร้านค้า ร้านขายอาหารในชุมชน งานศพ (เสริ์ฟอาหาร
จานเดียว เว้นระยะห่างที่นั่ง) งานบุญ ที่ประกอบศาสนกิจ 

- ร่วมเป็นทีมตั้งด่านชุมชน ให้ความรู้และคัดกรองตามมาตรการสังคม 
- ร่วมเป็นทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ตักเตือน แนะนำ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการฯ 
- ในกรณีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักกันตัวอยู่ที่บ้าน อสม. ร่วมเป็นทีมเฝ้าระวัง ติดตามให้ผู้ถูกกักกัน

ปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กำหนดไว้ 
3. เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตัวด้าน Social Distancing ให้กับประชาชน 

- อสม. และบุคคลในครอบครัว ปฏิบัติตนเป็นครอบครัวต้นแบบให้กับชุมชน เช่น การจัดงาน
วันอสม.แห่งชาติ (20 มีนาคม 2563) ในเทศกาลสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน ขอพรญาติผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุเว้นระยะห่าง 2 เมตร ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมและหนังสือขอความร่วมมือของกรม 
สบส. (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2563)  และได้กำหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อน “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19” ภายใต้แนวคิด 4 x 4 x 4 สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ ด้วยใจ
ที่เป็นสุข ได้แก่ สำรวจสุขภาพใจ ให้คำแนะนำ ทำเป็นตัวอย่าง ร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ โดยมีรายละเอียด
ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อน “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19” 

 
2) การปฏิบัติงานของ อสม. ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ (ธันวาคม 2563– 

มีนาคม 2564)  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม อสม. เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด

โรคโควิด 19 ระลอกท่ี 2 ในวันที่ 21 กันยายน 2563 และออกหนังสือถึง ประธานชมรม อสม. และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน เนื่องจาก



17 
 

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศขยายวงกว้างมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประเทศเมียนมามีแนวตะเข็บชายแดนติดต่อกับประเทศไทยครอบคลุมหลายจังหวัด มีช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศหลากหลายช่องทาง จึงต้องดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น
ต่อเนื่องทั้งบริเวณตะเข็บชายแดน และจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเดินทางไปทำงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จึงขอความร่วมมือให้ อสม. และ อสต. เพ่ิมความเข้มข้นในมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
โควิด 19 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ดังนี้ 

๑. ให้ อสม. อสต. เพ่ิมความเข้มข้นในการสอดส่อง ดูแล ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง แรงงานต่างด้าว 
ที่เข้ามาใหม่ และคนไทยที่ลักลอบข้ามพรหมแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เข้ามาฝั่งไทย 

๒. ให้ อสม. อสต. เพ่ิมความเข้มข้นในการเฝ้าระวังอาการหวัด ไข้ไอ น้ำมูก เจ็บคอ รับกลิ่น/รส ลดลง 
๓. ให้ อสม. อสต. ให้คำแนะนำ กระตุ้นให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าล้างมือบ่อยๆ 

เว้นระยะห่าง และขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาผู้ลักลอบข้ามแดน รวมทั้งอย่าอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย 

4. ๔. ส่งผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 เพ่ือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน โดย อสม. ต่อกระทรวง
สาธารณสุข ทุกวันที่ ๑๖ และวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง  

ต่อมากระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือฉีดให้กับประชาชนไทย
ทุกคนทั่วประเทศเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และฟ้ืนฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ในความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีน จึงเล็งเห็นความส ำคัญของ อสม.  
ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบสุขภาพของไทยที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนรวดเร็วที่สุดในการประชาสัมพันธ์
ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมของ 
 อสม. ในด้านความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการติดตามผล จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
ประกอบด้วย 1) บทบาทของ อสม. ในการฉีดวัคซีน และระบบรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ของ อสม.  
2) ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรค และ 3) เทคโนโลยี Line Official Account “หมอพร้อม” และเผยแพร่ใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Link หรือ QR code ให้แต่ละศูนย์ เขต จังหวัด ในงานกิจกรรม Kick off 
“อสม. พร้อม บอกต่อเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  โดย อสม. มีบทบาท  
1) ให้ความรู้วัคซีนโควิด 19 2 ) สำรวจ คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 3) เชิญชวนประชาชนลงทะเบียน  
“ หมอพร้อม” และ 4) ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และ 2 

3) การปฏิบัติงานของ อสม. ช่วงการระบาดของโรคโค วิด 19 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 
(เมษายน 2564– ปัจจุบัน) 

ในช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่ 3 มีความรุนแรงมากกว่า 2 ระลอกที่ผ่านมา และ
เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจากกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด อาจนำเชื้อโรคไปแพร่กระจายให้กับญาติพ่ีน้องได้ ประกอบกับเป็นช่วงที่
รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่  (Herd Immunity)  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ให้ อสม. เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน และการเฝ้าระวัง  



18 
 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงหลังสงกรานต์ โดยจัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ “หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้าน
ต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ” โดยปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้  

๑. เตรียมความพร้อมของ อสม. ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตัว 
2. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่าย

สุขภาพในพ้ืนที่ ร่วมออกเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 และการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโคริด 19 ร้อมทั้งคัดกรองประชาชนที่อยู่บ้านทุกหลังคาเรือน 

๓. หากพบผู้ที่มีอาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้สูง ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบ เหนื่อย คลื่นไส้อาเจียน จมูกไม่ได้
กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เป็นต้น ให้ อสม. ประสาน/ส่งต่อไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

๔.เยี่ยม ติดตาม ผู้ที่มีอาการสำคัญซึ่งตรวจไม่พบเชื้อ และกักตัวเองจนครบ ๑๔ วัน พร้อมทั้งผู้ที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ ๑ และ ๒ 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเชิญชวน อสม. ทุกท่านร่วมส่งผลงาน 
"เรื่องเล่าด้วยภาพ" หรือ "คลิปผลงานเด่น" ของ อสม. และเครือข่ายสุขภาพในการดำเนินงานเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน เพ่ือเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ อสม. 

และมอบหมายภารกิจ “อสม. ทุกคน ชวนทุกครอบครัวร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด 19” ผ่านการ
ประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และจัดทำหนังสือ
ราชการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ขอให้สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับ
ประชาชนโดยใช้กลไก 3 หมอ สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับ อสม. และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 และมีจดหมายเปิดผนึกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงประธานชมรม อสม.  
ทุกหมู่บ้าน เชิญชวน อสม.ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยขอให้ อสม. ปฏิบัติ
ตนเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลในครอบครัวและประชาชนโดยเข้ารับการฉีดวัคซีน ปฏิบัติตนตามมาตรการ  
สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง อย่างเคร่งครัดรวมทั้งสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องแก่
ประชาชน ตลอดจนแนะนำวิธีการลงทะเบียนเพ่ือรับการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ในกรณี  
ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ไม่ได้ อสม. สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ "SMART อสม." แทน หรือ
บันทึกในแบบฟอร์มลงทะเบียนการฉีดวัคซีน เพ่ือแจ้งแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล
ชุมชน ที่อสม. สังกัด และขอให้ อสม. ติดตามอาการข้างเคียงของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งเข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และ
กำหนดให้มีการประชุมทางไกลเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานในทุกสัปดาห์ร่วมกันทุกสัปดาห์ โดยมีประธานชมรม 
อสม. ระดับจังหวัดเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุขให้กำหนดให้กลุ่มเป้าหมาย 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และหญิง
ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป เป็นกลุ่มแรกที่ต้องเร่งรัดให้ได้รับวัคซีนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง จึงขอให้ อสม. 
สำรวจ ค้นหา กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ กลุ่ม 607 คือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 
เพ่ือประสาน ส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อำนวยความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางมารับวัคซีน
และช่วยให้บริการ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาสามารถสรุปกิจกรรมที่ อสม. ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
โควิด 19 ในชุมชน แบ่งเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ (1) ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง (2) เฝ้าระวัง ค้นหา 
คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน (3) จัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่  (4) แนะนำและเชิญชวนให้
ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
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ส่วนที่ 4 กระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
 การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ในช่วงสถานการณ์ท่ีประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ตั้งแต่เริ่มเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ส่งเสริม สนับสนุน อสม.  
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 1) การกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม สนับสนุน อสม. ดำเนินงานในการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด 19 โดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 กลยุทธ์ และมีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้สู้ภัยโควิด 19 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) เป็นช่วงแรก
ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ประชาชนยังขาดความรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 การป้องกันตนเอง การกำหนดกลยุทธ์จึงมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน 
โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ให้กับ อสม. เพ่ือนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน และส่งเสริม  
ให้ อสม.เป็นแกนนำร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 มีจัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาด” (Big cleaning week) เพ่ือสร้างการรับรู้ 
ให้ประชาชนในการป้องกันตนเอง และลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 จัดทำหนังสือราชการ 
ถึงนายแพทย์สาธารสุขจังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือให้ อสม.เฝ้าระวังสถานการณ์ และให้คำแนะนำแก่
ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง ตลอดจนรณรงค์ทำความสะอาด” (Big cleaning week) ชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 2 “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19” (มีนาคม – เมษายน 2563) การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 จำนวนมากเดินทางกลับประเทศไทย มีการล็อคดาวน์พ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
ทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด การกำหนดกลยุทธ์จึงเน้นให้ อสม. เยี่ยมบ้านให้ความรู้ 
แจ้งข่าวสาร ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ถ้าพบกลุ่มเสี่ยงก็ให้กักตัวที่บ้าน 
(Home Quarantine) และติดตามสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หากกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวมีอาการรุนแรง 
ก็จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และได้มีการสื่อสารกลยุทธ์ผ่านกิจกรรม Kick-off “อสม. เคาะประตูบ้าน
ต้านโควิด 19” ในการประชุมวิชาการงานวัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม 2563 เพ่ือให้ อสม. ทั่วประเทศ  
ได้รับรู้ จัดทำหนังสือราชการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด  
เพ่ือขอความร่วมมือให้ อสม. ทั่วประเทศเคาะประตูบ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน” ชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 3 “ปรับเปลี่ยนชุมชน สู่วิถีชีวิตใหม่” (พฤษภาคม -พฤศจิกายน 2563) เป็นช่วง 
ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน 
แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด การกำหนดกลยุทธ์จึงเน้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพ่ือป้องกันโรคโควิด 19 การดูแลประชาชนที่
ได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากโรคโควิด 19 และการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดระลอกใหม่ กรมฯ  
ได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดกลยุทธ์การขับเคลื่อน ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 และจัดทำหนังสือ
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ราชการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอความร่วมมือให้ อสม. สำรวจพฤติกรรมของประชาชนผ่านแบบ
สำรวจออนไลน์ และดำเนินการตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เตรียม
ความพร้อม อสม. เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกท่ี 2 

กลยุทธ์ที่ 4 “รวมพลัง อสม. อสต. สู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่” (ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ในช่วงนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ พบมากในกลุ่มแรงงานต่างด้าว การเกิดโรค
แพร่กระจายไปในหลายจังหวัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์โดยใช้กลไกของ อสม. และ 
อสต. เป็นแกนในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และในช่วงนี้ประเทศไทยได้ 
เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน จึงเพ่ิมบทบาทของ อสม. ในการเชิญชวนประชาชนให้
ลงทะเบียนเพ่ือรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กรมฯ ได้จัดทำหนังสือราชการถึงนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ขอให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสต. ในสถานประกอบกอบการในชุมชน ในอัตราส่วน 1 : 100 
และส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และ อสต. อย่างเข้มข้นในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรม Kick off “อสม. พร้อมบอกต่อเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19” 
ผ่านการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน  

กลยุทธ์ที่ 5 “อสม. พร้อม ชวนคนไทยทุกครอบครัวฉีดวัคซีนโควิด 19” (ตั้งแต่เมษายน 2564  
เป็นต้นมา) ในช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่ 3 มีความรุนแรงมากกว่า 2 ระลอกที่ผ่านมา 
และเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจากกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด อาจนำเชื้อโรคไปแพร่กระจายให้กับญาติพ่ีน้องได้ ประกอบกับเป็นช่วงที่
รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่  (Herd Immunity)  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ให้ อสม. เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน และการเฝ้าระวัง  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงหลังสงกรานต์ โดยจัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ “หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้าน
ต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ” และมอบหมายภารกิจ “อสม. ทุกคน ชวนทุกครอบครัว
ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด 19” ผ่านการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน และจัดทำหนังสือราชการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ขอให้สนับสนุนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยใช้กลไก 3 หมอ สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับ อสม. และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 

2) การจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนของ อสม. จำเป็นต้องมีการสนับสนุนปัจจัย

นำเข้า (Input) ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อ
ความรู้ต่างๆ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ดังนี้ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม. และประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้ 
 จากการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 โดยการ  
สวมหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบทางเดินหายใจ การไอ จาม ทำให้
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ประชาชนมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ (Surgical Mask) ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ อสม. และประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้ แทน โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ได้จัดกิจกรรมให้ อสม. สาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพ่ือไว้สำหรับใช้เอง และแจกจ่าย ให้กับ
ประชาชน/ครัวเรือนที่รับผิดชอบรวมทั้งได้จัดทำสื่อความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัย
จากผ้า ต่อมาได้จัดกิจกรรมประกวดการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำหน้ากากผ้าใช้
เอง โดยได้ รับการสนับสนุน เงินรางวัลจากบริษั ทแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นผู้มอบรางวัลในงาน 
วัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม 2563 ต่อมาในวันที่ 18 เมษายน 2563 ได้มีผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และเครือข่าย ได้ร่วมกันบริจาคผ้า จำนวน 126,125 หลา พร้อมยางยืด 
สนับสนุนให้ อสม. สำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า อสม. ได้จัดทำ และสอนประชาชน 
ให้จัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวน 3,626,950 ชิ้น (ข้อมูลจาก www.thaiphc.net)  

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงิน และวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 
การปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่

จำเป็น ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบเงิน และวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ที่สำคัญได้แก่ 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และเครือข่าย ได้ร่วมกันบริจาคผ้า จำนวน 

126,125 หลา พร้อมยางยืด สนับสนุน อสม. สำหรับใช้ทำหน้ากากอนามัย 
2. คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงิน

จำนวน  10 ล้ านบาท จัดตั้ งเป็ นกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้ แก่  อส ม. ที่ ได้ รับผลกระทบฯ  
จากการปฏิบัติงานโควิด 19 

3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพ่ือจัดตั้ง
กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต สำหรับให้การช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น 

4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนซิมการ์ดมือถือ “ฮีโร่” ประกันภัย
สำหรับ อสม. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี พร้อมเงินชดเชยรายวัน รวมทั้งสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับ  
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ 

5. บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด สนับสนุนแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 40,000 ลิตร 
6. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 

1,100,000 ขวด 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และบุคคลทั่วไป  

ได้ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้กับ อสม. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) ขวด PET ขนาด 450 มิลลิลิตรและฝาปิดขวดสำหรับบรรจุ
แอลกอฮอล์ ถุงผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคและบริโภค แอลกอฮอล์เจล และอ่ืน ๆ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

http://www.thaiphc.net/
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ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563  
เพ่ือเป็นศูนย์รวมการรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์/เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และเป็น
คลังทรัพยากรสุขภาพที่พร้อมให้การสนับสนุนได้อย่างทันการณ์  สิ่งของบริจาคเหล่านี้ได้กระจายถึง อสม.  
ผ่านชมรม อสม. ระดับจังหวัด และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 โดยได้มีการประสานติดตามสิ่งของ 
ที่ได้รับบริจาค ให้ถึง อสม. และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุม EOC กรมฯ รับทราบทุกสัปดาห์ 

สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ  
ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สนับสนุนค่า “เบี้ยเลี้ยง” ในการปฏิบัติงาน ของ อสม. หมอประจำบ้าน จำนวน 
65,295,000 บาท (อัตราเบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท/คน) โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดสรรให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเบิกจ่ายให้กับ อสม. ที่ออกปฏิบัติงานในการให้ความรู้ สำรวจ ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง  
โรคโควิด 19 ในชุมชน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม – กันยายน 2563 ในส่วนของ “วัสดุ อุปกรณ์” กรมฯ  
ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18,720,000 บาท และครั้งที่ 2 ใช้งบกลางฯ ปีงบประมาณ 2564 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จำนวน 412,665,080 บาท และมอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 1-12 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) 
แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ ปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา และถุงมือยาง 
และส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และชมรม อสม. เพ่ือนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม.  
ทุกหมู่บ้าน  

สนับสนุน อสม. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน  
สถานการณ์วิกฤตโควิด 19 เป็นโรคระบาดใหม่ อสม. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคโควิด 19 

การอบรมให้ความรู้ หรือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในรูปแบบปกติไม่สามารถดำเนินการได้ 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จึงได้มีการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้กับ อสม. ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาร์ ท อสม.” 
Facebook fanpage “อสม.4.0” และ “อสม. ออนไลน์” ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดเพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับ อสม.ผ่านแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” 

นอกจากนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กรมสุขภาพจิต และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพ่ือให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคชัน อสม.
ออนไลน์ ในการค้นหา คัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และให้การ
ดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น  
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รวมทั้งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภากาชาดไทย กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพ่ือบูรณาการการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพ่ือให้ อสม.ค้นหากลุ่ม
เปราะบาง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเครื่องอุปโภคบริโภคในการกักตัว (Home Quarantine) 14 วัน 
โดยปักหมุดระบุตำแหน่ง ส่งคำร้องให้แก่สภากาชาดไทย เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต  
ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ซึ่ง อสม. และ อสต. ได้ดำเนินการส่งคำร้องฯ จำนวน 20,319 คำร้อง  

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นแกนนำป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 
กระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนา อสม. มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีนโยบายพัฒนา อสม. 

ทุกคน ให้เป็น อสม. 4.0 มุ่งเน้นให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อมาได้มีการยกระดับ อสม. เป็น อสม. 
หมอประจำบ้านควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งได้มีการส่งเสริมบทบาท อสม. ให้เป็นหมอคนที่ 1 เพ่ือให้ทำงานอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงกับหมอคนที่ 2 (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) และหมอคนที่ 3 (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) ทำให้ อสม. 
ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเพ่ิมศักยภาพให้ อสม. มีความรอบรู้เกี่ยวกับโรค โควิด 19 
สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน และเป็นแกนนำในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในชุมชน โดย 1) ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ 2) จัดประชุมวิชาการ ให้ความรู้ 
สาธิตการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า และแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งการใช้ชุดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ อสม. 
และ 3) จัดรณรงค์ให้ความรู้ อสม. และประชาชน เช่น “สัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาด” (Big cleaning 
week) รณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย” Kick off “อสม. เคาะ
ประตูบ้านต้านโควิด 19” และรณรงค์ “อสม. พร้อม ชวนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด 19” นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำ
แนวทางการปฏิบัติงานของ อสม. อสต. และหลักสูตรการพัฒนา อสต. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 สนับสนุนให้กับพ้ืนที่อีกด้วย 

การสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในการป้องกัน

และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังแรงกาย แรงใจ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ดังนี้ 

- การคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบการดำเนินงานดูแลกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดโรคโควิด 19 ผ่าน อสม.ออนไลน์ ในทั้ง 12 เขตสุขภาพๆ ละ 1 รางวัล โดยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบโล่รางวัลในงานวัน อสม. แห่งชาติ ปี 2564 

- จัดประกวดคลิปวิดีโอ “สงกรานต์ปีนี้ สุขได้ห่างไกลโควิด 19” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สังสรรค์ได้ห่างไกลกัน และรดน้ำสงกรานต์ โดยส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดผ่าน Face book Fanpage อสม. 4.0 มีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 32 คลิป ได้รับการ
สนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 
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- จัดประกวดคลิปวิดิโอ “อสม. เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังโรค COVID – 19” โดย นพ.สำเริง แหยงกระ
โทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการจัดประกวด แบ่งเป็น 3 รางวัล และรางวัล
ชมเชย โดยส่งผลงานเข้าประกวดผ่าน Face book Fanpage อสม. 4.0 และ เพจ นพ.สำเริง แหยงกระโทก 
มีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 581 คลิป ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิ อมร-อุทัย-ไพจิตร (AUP Award) ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 
ได้รับมอบของรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวาระก่อนการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10/63 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

- จัดประกวดคลิปวิดีโอ รูปภาพ และเรื่องเล่าผลงาน อสม. เฝ้าระวังและป้องกัน โรคโควิด 19  
“หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คลิปวิดีโอ รูปภาพ และเรื่องเล่าเร้าพลัง
สร้างแรงบันดาลใจ โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่าน Face book Fanpage อสม. 4.0 มีผู้เข้าร่วมส่งผลงาน 
จำนวน 321 ผลงาน เป็นคลิปวิดีโอ หรือ Tik Tok จำนวน 156 ผลงาน รูปภาพ จำนวน 140 ผลงาน และ
เรื่องเล่าเร้าพลังสร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 25 ผลงาน ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

3) การเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
การส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 

จำเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับ อสม.ที่ปฏิบัติงาน และให้การช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติหน้าที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

จัดทำ “โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในชุมชน” เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพ่ือเป็นค่าตอบแทน เยี่ยวยา เสี่ยงภัยฯ คนละ 500 บาท/เดือน รวมเป็น
เวลาทั้งสิ้น19 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 - กันยายน 2564  โดย อสม. ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ อสม. ในการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ในฐานข้อมูล Thaiphc.net  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมบัญชีกลาง จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทน ช่วยเหลือเยียวยา อสม. ผ่านระบบ  
e social welfare  ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

และเนื่องจากมี อสม. บางคนได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เช่น เกิดอุบัติเหตุ ติดเชื้อโควิด 19 
หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ กรมฯ จึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเยียวยา อสม. หรือเสนอเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564) ดังนี้ 

1. กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต จัดตั้งขึ้น โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านบาท ให้กับกรมฯ เพ่ือจัดตั้งกองทุน และใช้นามของ นพ.อมร นนทสุต เพ่ือเชิดชู
เกียรติ และระลึกถึงปูชนียบุคคลทีมีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขมูลฐานไทย ผู้วางรากฐานการฐาน
สาธารณสุขมูลฐาน มี อสม. ได้รับการช่วยเหลือ 27 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 16 ราย  
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2. กองทุนสนับสนุนและเยียวยา อสม. (คุณคิรี  กาญจนพาสน์) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายคิรี กาญจนพาสน์  ประธานกรรมการ  
ได้มอบเงินจำนวนสิบล้านบาท จัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้แก่ อสม. ที่ได้รับผลกระทบฯจากการ
ปฏิบัติงานโควิด 19 โดยมี อสม. ได้รับความช่วยเหลือ 19 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 28 ราย นอกจากนี้
ยังมีเงินบริจาคบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพ่ือช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” มี อสม. 
ได้รับความช่วยเหลือ 29 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 29 ราย  

3. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ให้บริการทั้งบุคลากรทาง
การแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 กรณีได้รับความเสียหายโดยมีเหตุเกิดจาก
การให้บริการกรณีโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อ
การสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถยื่นคำขอภายใน 
1 ปี นับจากวันที่ได้รับความเสียหาย 

นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2563 อนุมัติโครงการเที่ยวปันสุข  
โดยกำหนดสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง อสม. และ อสส. ในแพ็คเกจ 
“กำลังใจ”สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้แก่ อสม. โดยจะต้องลงทะเบียนผ่าน  
แอปพลิเคชัน“เป๋าตังค์” เพื่อรับสิทธิท่องเที่ยวในงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน หลังจากนั้นต้องติดต่อ
กับบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่  22 กรกฎาคม 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชุม
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ผ่านระบบ Video Conference และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 – 30 มกราคม 2564 

4) ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. 
คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคตดิต่อ (EOC) 
ในเดือนมีนาคม 2563 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคติดต่อ (EOC) ทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งการทำงานในการติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และชายแดนภาคใต้ มีการประชุม
ทุกวัน โดยมีรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ) เป็นประธานการประชุม  
ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน ติดตามสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานของ อสม. วางแผน 
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน
ช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดำเนินการมาจนสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ควบคุมได้  

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 ช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่ 3 ที่มีสถานการณ์
การแพร่ระบาดมีความรุนแรง จึงได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ช่วงบ่ายของวันจันทร์และช่วงเช้า  
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ของวันพฤหัสบดีในทุกสัปดาห์ โดยช่วงบ่ายวันจันทร์ เป็นการประชุมคณะทำงานของกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน เพ่ือให้คณะทำงานที่รับผิดชอบของแต่ละเขต/ภาค นำเสนอความก้ าวหน้าผลการดำเนินงาน
ของ อสม. ในแต่ละพ้ืนที่ และในช่วงเช้าของทุกวันพฤหัสบดี ได้มีการจัดประชุมทางไกล “อสม. ทุกคน  
ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19” โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(คุณเรวดี รัศมิทัต) และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับประธานชมรม 
 อสม. ระดับจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  
เพ่ือสื่อสารกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และการสนับสนุน รับทราบสถานการณ์การดำเนินงานของ อสม. 
ในพ้ืนที่โดยประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ 6 จังหวัด หมุนเวียนกัน 

การจัดทำระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. 
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้จัดทำระบบรายงานเพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานของ อสม. 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 
www.thaiphc.net เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพ้ืนที่รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 รายงานกิจกรรม “สร้างความตระหนักรู้ สู้โควิด 19” (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)  
กิจกรรมที่รายงาน ได้แก่ การให้ความรู้ และคำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเอง การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
Big Cleaning Week และการจัดทำและสอนประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า  
 ระยะที่ 2 รายงานกิจกรรม “อสม. เคาะประตูบ้านต้าน โควิด 19” (มีนาคม – เมษายน 2563) 
กิจกรรมที่รายงาน ได้แก่ การเคาะประตูบ้านเพ่ือให้ความรู้และคำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเอง  
และค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน การเยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้านจนครบ 14 วัน (Home Quarantine) 
 ระยะที่ 3 รายงานกิจกรรม “ปรับเปลี่ยนชุมชน สู่วิถีชีวิตใหม่” (พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2563) 
กิจกรรมที่รายงาน ได้แก่ การขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ประกอบด้วย การสร้างทีม 
(Team) การวางแผน (Plan) การจัดกิจกรรมตามแผน (Action) และผลลัพธ์การดำเนินงาน (Results) 
 ระยะที่ 4 รายงานกิจกรรม “รวมพลัง อสต. สู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่” (ธันวาคม 2563 – มีนาคม 
2564) กิจกรรมที่รายงาน ได้แก่ อสม. ร่วมกับ อสต. และเครือข่ายในชุมชน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคโควิด 19 การพัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 “ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” 
 ระยะที่ 5 รายงานกิจกรรม “อสม. พร้อม ชวนคนไทยทุกครอบครัวฉีดวัคซีนโควิด 19” (เมษายน 
2564 เป็นต้นมา) กิจกรรมที่รายงาน ได้แก่ อสม. เฝ้าระวัง หลังสงกรานต์คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย 
จากโรคโควิด 19 และ อสม. ชวนคนไทยลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง  
 ดังนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรค 
โควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คือแนวทางและวิธีการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริม 
สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ใน 4 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (2) การจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 
(3) ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ และ 
(4) ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.  
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ส่วนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
Foster and Richard ได้ ส รุ ป เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ว่ า  เกิ ด จ ากมู ล เห ตุ  2  ป ระการ  คื อ 

1) ประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อสิ่งของบุคคล หมู่คณะ เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยความคิดเห็นจะ
เกิดข้ึนในตัวบุคคลจากการได้พบเห็นความคุ้นเคย ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงและจากการได้ยินได้ฟังได้เห็น
รูปถ่าย หรืออ่านจากหนังสือโดยไม่ได้พบเห็นของจริงถือว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อม และ2) ระบบค่านิยม
และการตัดสินค่านิยมที่หากแต่ละกลุ่มมีนิยมและการตัดสินค่านิยมไม่เหมือนกัน ความคิดเห็นในสิ่งต่าง ๆ ก็จะ
แตกต่างกันไปด้วย 

Feld M.P. Man ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ว่า การสำรวจความคิดเห็น เป็นการศึกษา 
ความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใด ๆ ออกมา  
โดยการพูด การเขียน เป็นต้น การสำรวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ 

Rammer ได้จําแนกความคิดเห็นเป็น 2 ประการด้วยกัน คือ 1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด -เชิงลบสุด 
(Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็น ที่เกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได้  
ทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจนหลงทิศ ทิศทางลบสุด ได้แก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นนี้รุนแรง
เปลี่ยนแปลงยาก 2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Contents) การมีความคิดเห็นต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดีชอบยอมรับ เห็นด้วย 
ความรู้สึกความเข้าใจในทางท่ีดีไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย 

Best กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการสํารวจศึกษาความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแต่ละคน
จะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดย คําพูด การเขียน การสํารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพราะจะทําให้สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2545) ได้เขียนเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดว่ามาตรวัดเจตคติหรือ
ทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมี 4 วิธี คือ 

1. วิธีคิดแบบสเกล วัดความต่างทางศัพท์ (S-D Scale = Semantic differential scale) เป็นวิธี 
วัดทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี-เลว ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น 

2. วิธีลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมกัน มากที่สุด 
เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบเวลา ผู้ตอบแบบสามารถแสดงทัศนคติในทางที่ชอบ
หรือไม่ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีคําตอบให้เลือก 5 หรือ 4 คําตอบ และให้คะแนน 
5 4 3 2 1 หรอื +1 +10 -1 -2 ตามลําดับ 

3. วิธีกัทแมนสเกล (Guttman scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นในแนวเดียวกัน 
และสามารถจัดอันดับทัศนคติสูง-ต่ า แบบเปรียบเทียบกันและกันได้อย่างต่ำสุดหรือสูงสุด และแสดงถึง 
การสะสมของข้อความคิดเห็น  

4. วิธี เทอร์สโตนสเกล (Thurstone scale) เป็นวิธีการสร้างมาตรวัดออกเป็นปริมาตรแล้ว
เปรียบเทียบตำแหน่งความคิด หรือทัศนคติไปในทางเดียว และเสมือนว่าเป็น Scale ที่มีช่วงห่างกัน 
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บุญชม ศรีสะอาด (2539) ในการศึกษางานวิจัยทางการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จะพบว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วจะทำการวิเคราะห์และแปลผล โดยใช้สถิติและ
เกณฑ์ในการแปลผลหลายลักษณะ ได้แก่ (1) การแปลผลโดยใช้ค่าร้อยละ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการสรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในระดับใดได้อย่างชัดเจนและกระชับ (2) การแปลผล
ด้วยค่าเฉลี่ย เป็นวิธีที่ช่วยให้สรุปได้ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยที่ต้องการทราบระดับความคิดเห็น ซึ่งมี
เกณฑ์การให้ความหมายแตกต่างกันหลายแบบ ทำให้การแปลผลแตกต่างกันได้ โดยเกณฑ์ที่การแปล
ความหมายที่เหมาะสมที่สุด คือดังนี้ 1.00-1.50 หมายถึงระดับน้อยที่สุด 1.51-2.50 หมายถึงระดับน้อย 
2.51-3.50 หมายถึงระดับปานกลาง 3.51-4.50 หมายถึงระดับมาก 4.51-5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด 
ซึ่งหากผู้วิจัยต้องการผลหรือวางนัยทั่วไป (Generalized) ไปยังประชากร ก็ต้องเพ่ิมกระบวนการอ้างอิงทาง
หลักวิชาการ โดยใช้สถิติประเภทอ้างอิง (Inferential Statistics) เช่นการใช้ t-test กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียวเข้า
มาช่วย และข้อสังเกตในการแปลผลมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ย มีดังนี้ (1) ภาษาที่ใช้อาจแตกต่าง
กันออกไปขึ้นอยู่กับผู้วิจัยกำหนด เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(2)การกำหนดคะแนนเชิงนิเสธให้คะแนนกลับกัน (3)ระบบคะแนนอาจเปลี่ยนไป เช่นการเริ่มคะแนนจากศูนย์ 
การแปลค่าก็ต้องปรับให้เป็นระบบเดียวกัน (4) กรณีที่ระดับมากกว่าหรือน้อยกว่า 5 ระดับ ก็ควรปรับใช้
เกณฑ์แนวคิดเดียวกันกับ 5 ระดับ 

โดยในการศึกษานี้ใช้วิธีวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และการแปลผลด้วยค่าเฉลี่ย 
ของบุญชม ศรีสะอาด โดยระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบ่งเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน  
ของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด  

 
ส่วนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2563) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ต่อบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของ อสม. อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�  = 4.75, SD = 0.42) บทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. อยู่ในระดับมาก (�̅� = 2.75, SD = 0.32) และการรับรู้ความรุนแรง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับบทบาทการดำเนินงานควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. (R = 0.416) และสามารถทำนายบทบาทการดำเนินงาน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. ได้ร้อยละ 17.30 (R2 = 0.173) ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ควรให้ อสม. มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่โดยติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ 



29 
 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และ ควรได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด
ตลอดจนวิธีการปรับตัว ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและหลังสถานการณ์โรคมีแนวโน้มดีขึ้น เพ่ือนำไปให้ความรู้
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ศุภัคชญา ภวังคะรัต และคณะ (2563) ทำการศึกษา เรื่อง การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
ในกลุ่มผู้นำ อสม. จำนวน 625 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. จำนวน 595 คน 
พบว่าบทบาทของ อสม. และการจัดการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค
และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ตามมาตรการการค้นหากลุ่มเสี่ยง การจัดการกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพ้ืนที่ 
การตื่นตระหนกในพ้ืนที่ และความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 แต่อย่างไรก็ตามทั้งความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ผลสรุปเกี่ยวกับบทบาท
ของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน และการจัดการของชุมชน โดยการ 
มีส่วนร่วมของ อสม. อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 93.60 และร้อยละ 96.13 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึง  
ความพร้อมของ อสม. ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ธนาคาร สาระคำ (2564) ศึกษาประสบการณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ในการติดตามผู้สัมผัสโรคในชุมชนระหว่างช่วงการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพมุ่งศึกษาประสบการณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการติดตามผู้สัมผัสโรค
ในชุมชน ระหว่างช่วงที่ประเทศไทยเผชิญการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ศึกษาโดย 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลคือ อสม. 12 คน ผลการศึกษาพบว่า อสม.  ปฏิบัติหน้าที่ติดตามผู้สัมผัสโรค
บริเวณด่านในชุมชน และ ณ ที่พักอาศัย แม้ อสม. บางส่วนรู้สึกกลัว เหนื่อย และไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน แต่ อสม. ส่วนใหญ่ประทับใจในการทำงาน และได้รับความร่วมมือและน้ำใจจากประชาชน 
ข้อเสนอแนะของ อสม. คือ ต้องการให้มีสวัสดิการในกรณี เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่  มี อุปกรณ์  
ที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีรายงานผลการคัดกรองที่สะดวกมากขึ้น และได้รับค่าตอบแทนสมเหตุสมผล  
หากมีการระบาดซ้ำหรือเกิดโรคระบาดอ่ืนในอนาคต ด้วยพ้ืนฐานจิตอาสาที่พร้อมช่วยเหลือผู้ อ่ืน ร่วมกับ  
การดึงศักยภาพของ อสม. มาใช้อย่างเหมาะสม น่ าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้  
อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับท่ีประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดครั้งนี้ 

วิชัย ศิริวรวัจน์ชัย  (2564) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม.  
ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่าความรู้ และแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ปัจจัยด้านความรู้ 
และแรงจูงใจสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
โควิด 19 ได้ร้อยละ 21.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
ในการพยากรณ์ เท่ากับ +.17119 โดยที่ความรู้เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน มีผลทำให้การปฏิบัติงานตามบทบาท  
 อสม. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 และแรงจูงใจเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย มีผลทำให้การปฏิบัติงานตามบทบาท อสม. เพ่ิมขึ้น
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ร้อยละ 41.1  สรุป: การส่งเสริมบทบาทของ อสม. ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรให้ความสำคัญ 
ในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
รวมถึงการให้สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐาน 

วิทยา ชินบุตร และนภัทร ภักดีสรวิชญ์ (2564) บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) อสม. มีการปฏิบัติงานตามบทบาท อยู่ในระดับมาก โดยด้านการป้องกัน
โรค และด้านการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก 2) อสม. ที่มีอาชีพหลัก ต่างกัน มีบทบาทในการป้องกัน 
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และวิธีการได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ไม่แตกต่างกัน และ 3) ปัญหาและ
อุปสรรค คือ ขาดความร่วมมือในการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ประชาชน
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ปัญหาในการสื่อสาร งบประมาณไม่เพียงพอ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 
ส่วน แนวทางแก้ไข คือ สร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของโรค รัฐต้องเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน ให้ความรู้ 
แก่ประชาชนในเรื่องความเป็นมา สาเหตุ ความรุนแรงของโรค และการป้องกันรักษา เพ่ิมศักยภาพด้านการสื่อสาร 
รวมถึงการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน และจัดหาบุคลากรทางการ
แพทย์และอาสาสมัครให้เพียงพอ 

เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ (2564) บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกัน
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ ใหม่ 2019 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีการปฏิบัติงานตามบทบาท โดยรวมและรายด้าน ได้แก่  
ด้านการป้องกัน โรค และด้านการส่งเสริ มสุขภาพอยู่ ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรคที่พบ  คือ  
ขาดความร่วมมือในการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ประชาชนไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ปัญหาในการสื่อสาร งบประมาณไม่เพียงพอ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพีย งพอ  
และแนวทางแก้ไข คือ สร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของโรค รัฐต้องเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน ให้ความรู้
แก่ประชาชนในเรื่องความเป็นมา สาเหตุ ความรุนแรงของโรค และการป้องกันรักษา เพ่ิมศักยภาพด้าน  
การสื่อสาร และจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครให้เพียงพอ 

สมพร เนติรัฐกร (2564) ศึกษาแนวปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า แนวปฏิบัติการดำเนินการป้องกันการระบาดของ อสม. 
ประกอบด้วย  1) การเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 2) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3) การสนับสนุนการดำเนินงานสอบสวนหรือควบคุมโรค  4) การสร้างการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 5) อ่ืนๆ โดย อสม. ร้อยละ 52.6 มีการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในระดับมาก ส่วนใหญ่ อสม. ร้อยละ 78.9 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในระดับมากทั้งนี้ ในการดำเนินการพบปัญหาคือ การขาดความร่วมมือจากประชาชน ร้อยละ 15.9 
รองลงมาคือ ขาดเครื่องมือในการดำเนินการร้อยละ 9.1 ตามลำดับจากผลการวิจัยนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ดูแล อสม. ควรใช้แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางให้ อสม. ดำเนินการป้องกันการระบาดในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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ส่วนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ได้ดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด 19 

- ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง 
- เฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน 
- จัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่ 
- แนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 
 

กระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. การกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
2. การจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 
   - งบประมาณ 
   - วสัดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
   - เทคโนโลยีการสื่อสาร 
   - สื่อความรู้ 
3. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเหลือเยียวยา 
อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที ่
4. ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ

ดำเนินงานสนับสนุนการปฏบิัติงานของ 
อสม. 
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บทที่ 3  
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการ

ส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้วิจัยได้กำหนด
ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 รูปแบบการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative data) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 
ทั่วประเทศท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่นำมาวิเคราะห์ 
บรรยาย อภิปราย และสรุปผลการศึกษา  
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. 
สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีจำนวนทั้งสิ้น 9,774 คน/แห่ง (กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. สังกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพ้ืนที่ที่มีการสุ่มคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง  
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนำไปสู่การเป็นตัวแทนของประชากรที่ใกล้เคียงที่สุด คำนวณจาก

สูตรของ Taro Yamane (1973) โดยขนาดของประชากร (N) เท่ากับ 9,774 คน/แห่ง ค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ (e) เท่ากับ 5% หรือ 0.05  

n =
N

[๑ + N (𝑒๒)]
 

เมื่อ n คือ จำนวนตัวอย่างในการศึกษาขั้นต่ำ 
   N คือ จำนวนประชากร 9,774 คน/แห่ง 
   e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05  

   แทนค่าสูตร    n =
๙,๗๗๔  

[๑+๙,๗๗๔  (๐.๐๕๒)]
  

กลุ่มตัวอย่างท่ีคำนวณได้ควรมีอย่างน้อยเท่ากับ 385 คน 
   ดังนั้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ป้องกัน
การไม่ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ หรือความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลมากกว่าที่
คำนวณไว้โดยคำนึงถึงอัตราการตอบกลับ (Response rate) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ (Try Out) โดยมีอัตราการตอบกลับ 90%  คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 428 คน 



33 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่
ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. ในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุม โรค 
โควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่สะท้อนถึงความหลากหลายและมีจำนวนมากพอที่จะเป็น 
ตัวแทนที่ดีของประชากร ผู้วิจัยจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจากทุกภูมิภาค จำนวน 12 เขตสุขภาพ 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 สุ่มคัดเลือกจังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ ๆ ละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัด 
  ขั้นที่ 2 สุ่มคัดเลือกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล โดยคำนวณขนาดตัวอย่างคิดจาก
สัดส่วนของจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  ในแต่ละเขตสุขภาพ รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด  428 คน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 การสุ่มตัวอย่างและการคำนวณขนาดตัวอย่าง 

เขตสุขภาพ จังหวัด จำนวน รพ.สต. ในเขต
สุขภาพ (N) 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (n) 

1 เชียงราย 1,100 48 
2 ตาก 622 27 
3 อุทัยธานี 582 26 
4 สระบุรี 797 35 
5 นครปฐม 910 40 
6 ชลบุร ี 776 34 
7 ร้อยเอ็ด 808 35 
8 สกลนคร 874 38 
9 บุรีรัมย์ 953 42 

10 ยโสธร 838 37 
11 ชุมพร 714 31 
12 ปัตตานี 800 35 
รวม 12 จังหวัด 9,774 แห่ง 428 คน 

 
และกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) ดังนี้ 

  1) เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  
2) เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. 

  3) เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีการสุ่มคัดเลือกเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
  4) เป็นผู้ที่มีความสมัครใจในการให้ข้อมูล 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคำในช่องว่าง จำนวน 9 ข้อ   
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 20 ข้อ ตามวิธีการ
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 คะแนน  
เห็นด้วย   3  คะแนน  
ไม่เห็นด้วย  2 คะแนน  
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน  

โดยในข้อคำถามที่มีความหมายในเชิงลบจะแปรผลตรงข้ามกันกับข้อคำถามที่มีความหมายในเชิงบวก 
กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนน ตามช่วงคะแนนที่ได้จากการประเมินดังนี้ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2539) 
  คะแนนเฉลี่ย       การแปลความหมาย 
  3.31-4.00      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  2.51-3.50       มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
  1.51-2.50      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 
  1.00-1.50   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  จำนวน 20 ข้อ ตามวิธีการประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 

ปฏิบัติมากที่สุด  5 คะแนน  
ปฏิบัติมาก  4  คะแนน  
ปฏิบัติปานกลาง  3 คะแนน  
ปฏิบัติน้อย  2  คะแนน  
ปฏิบัติน้อยที่สุด  1  คะแนน  

กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนน ตามช่วงคะแนนที่ได้จากการประเมิน ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2539) 
  คะแนนเฉลี่ย       การแปลความหมาย 
  4.51-5.00      อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50       อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50   อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นคำถามแบบปลายเปิด จำนวน 2 ข้อ  
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  มีการดำเนินการดังนี้ 
 1. นำร่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  นำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  3 ท่าน พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชน) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 2) นางจีรวรรณ หัสโรค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และ 3) นายประสิทธิ์ พิริยะไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 2. นำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จังหวัดขอนแก่น โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลทำการทดลองใช้ จากนั้นได้สอบถามเกี่ยวกับความ
เข้าใจลักษณะของคำถาม ตัวเลือก การใช้ภาษา ความเหมาะสมในภาพรวม และบันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตอบแบบสอบถาม และนำมาทดสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) > 0.70 ซึ่งได้ค่าความเที่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้  
  - ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 
  - การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 

ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะและข้อบกพร่องที่พบจากการดำเนินงาน  มาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพมากขึ้น   
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ (Google form) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ส่งหนังสือขอความร่วมมือการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 12 
จังหวัดเป้าหมาย 
  2) ประสานขอความร่วมมือและชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google form) กับหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลตอบแบบสอบถามจนได้ครบ
ตามขนาดตัวอย่างที่คำนวณไว้ 
 3) ติดตาม และตรวจสอบการตอบแบบสอบถามประมาณ 2 สัปดาห์จึงยุติตามที่ระบุเวลาไว้  
 4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยนำข้อมูลที่ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้วมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) นำเสนอ 
ในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม.  

ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
อสม. ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับ 
การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน  

อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ส่วนที่ 3 ระดับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล จำนวน 428 คน จำแนก 
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และจำนวน อสม. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.3) อายุเฉลี่ย 47 ปี (�̅� = 46.67, S.D. = 9.45)  
โดยส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 40.4) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 77.3)  
มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ รพ.สต. /หัวหน้าหน่วยบริการ (ร้อยละ 71.7) มีระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 23 ปี 
(�̅� = 23.37, S.D. = 10.90) โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทำงานระหว่าง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 35.0) และ
มี อสม. ในพ้ืนที่รับผิดชอบเฉลี่ย 96 คน (�̅� = 96.21, S.D. = 59.63) โดยส่วนใหญ่มี อสม. ในพ้ืนที่
รับผิดชอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน (ร้อยละ 62.1) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล  

ข้อมูลทั่วไป  จำนวน (n=428) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 187 43.7 
หญิง  241 56.3 

2. อายุ   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 32 7.5 
31 - 40 ป ี 72 16.8 
41 - 50 ป ี 151 35.3 
50 ปีขึ้นไป 173 40.4 
(�̅� = 46.67, S.D. = 9.45, Min = 22, Max = 60)   
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ข้อมูลทั่วไป  จำนวน (n=428) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา   

ต่ำกว่าปริญญาตรี 20 4.7 
ปริญญาตรี 331 77.3 
สูงกว่าปริญญาตรี 77 18.0 

4. ตำแหน่ง   
ผู้อำนวยการ รพ.สต. /หัวหน้าหน่วยบริการ 307 71.7 
นักวิชาการสาธารณสุข 80 18.7 
พยาบาลวิชาชีพ 18 4.2 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 19 4.4 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนๆ 4 1.0 

5. ระยะเวลาการทำงาน   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 77 18.0 
11 - 20 ป ี 68 15.9 
21 - 30 ป ี 150 35.0 
31 ปีขึ้นไป 133 31.1 
(�̅� = 23.37, S.D. = 10.90, Min = 1, Max = 40)   

6. จำนวน อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบ   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน 266 62.1 
101 – 200 คน 133 31.1 
201 – 300 คน 24 5.6 
300 คนข้ึนไป 5 1.2 
(�̅� = 96.21, S.D. = 59.63, Min = 8, Max = 375)   

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม.  
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ใน
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 428 คน 
จำแนกตามแนวทางและวิธีการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ อสม. ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏิบัติ (2) การจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. (3) ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือ
เยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ และ (4) ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.1 ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
 อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม  

การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. 
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม จำนวน 20 ข้อ จำแนก
ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย     การแปลความหมาย 
  3.31-4.00      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  2.51-3.50       มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
  1.51-2.50      มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 
  1.00-1.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย 
(�̅� = 3.00, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายด้าน พบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ 
ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (�̅� = 3.10, S.D.= 0.51) รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้าง 
ขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ (�̅� = 3.03, S.D.= 0.53) 
ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. (�̅� = 2.95, S.D.= 0.53) และด้านการจัดระบบสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ อสม. (�̅� = 2.91, S.D.= 0.60) ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อ
กระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภาพรวม 4 ด้าน 

ความคิดเห็นรายด้าน �̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 3.10 0.51 เห็นด้วย 
2. การจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 2.91 0.60 เห็นด้วย 
3. ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่

ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 
3.03 0.53 เห็นด้วย 

4. ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. 2.95 0.53 เห็นด้วย 
ภาพรวม 3.00 0.47 เห็นด้วย 
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2.2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม.  
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรายข้อ  
 จากการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
 อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วยในทุกข้อ  
 ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ 
การให้ อสม. เชิญชวนทุกครอบครัวไปฉีดวัคซีนโควิด 19 มีความเหมาะสม (�̅� = 3.36, S.D.= 0.64) รองลงมา
คือ การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม.  ในการเฝ้าระวัง 
โรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ มีความเหมาะสม 
(�̅� = 3.05, S.D.= 0.67) การให้ “อสม.เคาะประตูบ้าน” เพ่ือให้ความรู้ ค้นหา และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
โรคโควิด 19 ในชุมชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรก มีความเหมาะสม (�̅� = 3.04, 
S.D.= 0.75) และการให้ อสม. ให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน มีความเหมาะสม (�̅� = 3.04, 
S.D.= 0.71) ตามลำดับ 

 ด้านการจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ อสม. ใช้ป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ มีความเหมาะสม (�̅� = 3.01, S.D.= 0.81) รองลงมา คือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ และ อสม. มีความเหมาะสม (�̅� = 2.95, S.D.= 0.66) และ
การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานโควิด 19 กับ อสม. มีความเหมาะสม (�̅� = 2.91, S.D.= 
0.84) ตามลำดับ 
 ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 
พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนให้ อสม. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือให้  
อสม. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน มีความเหมาะสม  (�̅� = 3.37, S.D.= 0 .68) รองลงมา คือ  
การปรับรูปแบบการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 โดยใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านการประชุม
ทางไกล มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ (�̅� = 3.02, S.D.= 0.70) และการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติรูปแบบ
ใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ (�̅� = 2.98, S.D.= 0.63) ตามลำดับ 

ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดการความรู้ เกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค 
โควิด 19 เพ่ือใช้เป็นบทเรียนการพัฒนางานในอนาคต (�̅� = 3.10, S.D.= 0.66) รองลงมา คือ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ควรพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.”  
ในการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่   
(�̅� = 3.04, S.D.= 0.71) และรูปแบบการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานในพ้ืนที่ ที่กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพใช้โดยผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมดีแล้ว (�̅� = 2.94,  
S.D.= 0.67) ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 



40 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รายข้อ) 

ระดับความคิดเห็นรายข้อ �̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ   
1. การให้ “อสม.เคาะประตูบ้าน” เพื่อให้ความรู้ ค้นหา  

และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 ในชุมชน ในช่วงที่มี 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรก มีความเหมาะสม 

3.04 0.75 เห็นด้วย 

2. การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)  
ให้ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคโควิด 19  
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 ระลอกใหม่ มีความเหมาะสม 

3.05 0.67 เห็นด้วย 

3. การให้ อสม. เชิญชวนทุกครอบครัวไปฉีดวัคซีนโควิด 19  
มีความเหมาะสม 

3.36 0.64 เห็นด้วย 

4. การให้ อสม. ให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน  
มีความเหมาะสม 

3.04 0.71 เห็นด้วย 

5. การถ่ายทอดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความ
ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

2.99 0.62 เห็นด้วย 

การจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.   
6. การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานโควิด 19 

กับ อสม. มีความเหมาะสม 
2.91 0.84 เห็นด้วย 

7. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ อสม. ใช้ป้องกันตนเองในขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ฯลฯ มีความเหมาะสม 

3.01 0.81 เห็นด้วย 

8. การสนับสนุนให้ อสม. ใช้แอปพลิเคชันในการปฏิบัติงาน เช่น 
แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์”, “สมาร์ท อสม” และ “พ้นภัย”  
มีความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

2.85 0.76 เห็นด้วย 

9. การสนับสนุนด้านแนวทาง คู่มือ สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 
ให้กับ อสม. ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอและเหมาะสม 

2.84 0.72 เห็นด้วย 

10. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ให้กับเจ้าหน้าที่ และ อสม. มีความเหมาะสม 
 

2.95 0.66 เห็นด้วย 
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ระดับความคิดเห็นรายข้อ �̅� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 
11. การช่วยเหลือ เยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

โควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความเหมาะสม 
2.91 0.77 เห็นด้วย 

12. การจัดประกวดการจัดกิจกรรมของ อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค
โควิด 19 ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น คลิปวิดีโอ ภาพถ่ายกิจกรรม เรื่องเล่า  
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ  
อสม. ได้เป็นอย่างดี 

2.84 0.71 เห็นด้วย 

13. การปรับรูปแบบการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 
2564 โดยใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านการประชุมทางไกล  
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.02 0.70 เห็นด้วย 

14. การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ รูปแบบใหม่ (New Normal) 
ประจำปี 2564 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.98 0.63 เห็นด้วย 

15. การสนับสนุนให้ อสม.ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือให้ 
 อสม. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม 

3.37 0.68 เห็นด้วย 

ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.   
16. รูปแบบการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานในพ้ืนที่ ที่กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพใช้ โดยผ่านการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมดีแล้ว 

2.94 0.67 เห็นด้วย 

17. ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด 19 มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  
และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

2.89 0.67 เห็นด้วย 

18. รูปแบบและระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. โดยการ
บันทึกผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 
(www.thaiphc.net) ที่ใช้ในปัจจุบัน มีความสะดวกและเหมาะสมดีแล้ว 

2.79 0.70 เห็นด้วย 

19. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริม
สนับสนุนให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.”  
ในการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 

3.04 0.71 เห็นด้วย 

20. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจัดการความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ อสม. และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ในการดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 เพ่ือใช้เป็นบทเรียนการพัฒนางานในอนาคต 

3.10 0.66 เห็นด้วย 
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ส่วนที่ 3 ระดับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  
การศึกษาการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จากกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน 428 คน จำแนกตามกิจกรรมที่ อสม. ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง (2) การเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน  
(3) จัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่ และ (4) แนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด 19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนในภาพรวม  
การศึกษาการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนในภาพรวม จำนวน 

20 ข้อ จำแนกค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย       การแปลความหมาย 
  4.51-5.00      อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50       อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50   อสม.ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณาข้อมูล 
ในรายด้าน พบว่า ด้านที่ อสม. ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านการแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 (�̅� = 4.10, S.D.= 0.73) รองลงมา คือ ด้านการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง 
ในชุมชน (�̅� = 4.04, S.D.= 0.78) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่  (�̅� = 4.03,  
S.D.= 0.74) และด้านการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง (�̅� = 3.85, S.D.= 0.73) ตามลำดับ  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

 

ตารางที่  5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของคะแนนเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานของ อสม.  
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนในภาพรวม  

การปฏิบัติรายด้าน �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. การให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง 3.85 0.73 มาก 
2. การเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน 4.04 0.78 มาก 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่ 4.03 0.74 มาก 
4. การแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 4.10 0.73 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.70 มาก 
 

3.2 การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนรายข้อ  
 จากการศึกษาการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนอยู่ใน
ระดับมากในทุกข้อ  
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 ด้านการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ การที่ 
อสม. ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาลและมาตรการของชุมชน ในการป้องกันโรค
โควิด 19 (�̅� = 4.10, S.D.= 0.75) รองลงมาคือ อสม. ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 
19 เช่น กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และ อสม. ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (�̅� = 3.97, S.D.= 0.79, 0.82) ตามลำดับ 
 ด้านการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ  
อสม. เฝ้าระวัง คัดกรอง สอดส่อง ตรวจตรา บุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในชุมชน ที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง  
ให้คำแนะนำให้กักตัว 14 วัน (�̅� = 4.19, S.D.= 0.84) รองลงมา คือ อสม. รายงานสถานการณ์และผล 
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ (�̅� = 4.06, S.D.= 0.84) 
และ อสม. ออกเยี่ยมบ้านค้นหา คัดกรอง คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค  
(�̅� = 4.01, S.D.= 0.92) ตามลำดับ 
 ด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่ พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ อสม. จัดจุด
ตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของชุมชน (งานวัด งานบุญ ตลาดสด โรงเรียน ฯลฯ) เช่น 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง (�̅� = 4.23, S.D.= 0.80) รองลงมา คือ อสม. เป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนในการปฏิบัติตนแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (�̅� = 4.08, S.D.= 0.78) และ อสม. ร่วมกับผู้นำ
ชุมชนในการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือกักตัวกลุ่มเสี่ยงให้ครบ 14 วัน (�̅� = 3.99, S.D.= 0.95) ตามลำดับ 

ด้านแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงาน 
มากที่สุด คือ อสม. สำรวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม  607 เพ่ือวางแผนการรับวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด 19 (�̅� = 4.18, S.D.= 0.78) รองลงมา คือ อสม. ลงทะเบียนและไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือ
เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน (�̅� = 4.14, S.D.= 0.75) และ อสม. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ให้ไปรับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ตามกำหนด (�̅� = 4.13, S.D.= 0.77) ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 
19 ในชุมชน (รายข้อ) 

ระดับการปฏิบัติรายข้อ �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

การให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง   
1. ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 เช่น 

กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 
3.97 0.79 มาก 

2. แนะนำหรือสอนให้ประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง 3.67 1.03 มาก 
3. ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาล

และมาตรการของชุมชน ในการป้องกันโรคโควิด 19 
4.10 0.75 มาก 

4. ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  3.97 0.82 มาก 
5. ใหค้วามรู้และคำแนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน 3.55 0.99 มาก 
การเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน   
6. ออกเยี่ยมบ้านค้นหา คัดกรอง คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น 

ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค 
4.01 0.92 มาก 
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ระดับการปฏิบัติรายข้อ �̅� S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

7. เฝ้าระวัง คัดกรอง สอดส่อง ตรวจตรา บุคคลภายนอกที่เดินทาง 
เข้ามาในชุมชน ที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้คำแนะนำให้กักตัว 14 วัน  

4.19 0.84 มาก 

8. ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่ จัดตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่อาจเป็น 
กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามความ
เสี่ยงในการสัมผัสโรค เชน่ การเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงหรือร่วมกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยง ฯลฯ 

3.99 0.96 มาก 

9. เยี่ยม ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว จนครบ 14 วัน หากพบกลุ่มเสี่ยง
มีอาการสงสัย ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

3.96 0.91 มาก 

10. รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 

4.06 0.84 มาก 

จัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่   
11. ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด 19 

ในชุมชน  
3.91 0.88 มาก 

12. รว่มกับชุมชนในการกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันโรค 
โควิด 19 เช่น การห้ามคนจำนวนมากรวมกลุ่มเกินจำนวนที่กำหนด  
ห้ามออกนอกบ้านเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น 

3.93 0.87 มาก 

13. จัดจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ
ชุมชน (งานวัด งานบุญ ตลาดสด โรงเรียน ฯลฯ) เช่น  
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง  

4.23 0.80 มาก 

14. ร่วมกับผู้นำชุมชนในการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือกักตัวกลุ่มเสี่ยง 
ให้ครบ 14 วัน  

3.99 0.95 มาก 

15. เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการปฏิบัติตนแบบวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

4.08 0.78 มาก 

แนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19   
16. สำรวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม  607  

เพ่ือวางแผนการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
4.18 0.78 มาก 

17. แนะนำ เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19 ผ่านระบบหมอพร้อม หรือระบบอ่ืนๆ ของจังหวัด 

4.06 0.84 มาก 

18. ลงทะเบียนและไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือเป็น
แบบอย่างให้กับประชาชน 

4.14 0.75 มาก 

19. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
ตามกำหนด 

4.13 0.77 มาก 

20. ติดตาม สังเกตอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนโรคโควิด 19 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

3.98 0.88 มาก 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

 จากการสำรวจปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
จากกลุ่มตัวอย่าง สามารถจำแนกประเด็นปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้ 
  1. อสม. มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ค่อนข้างจำกัด ซึ่งขาดแคลนมากใน
ระยะแรกที่มีการระบาด ต้องจัดหาเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 แอลกอฮอล์แบบน้ำ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ ปรอทวัดไข้ ชุดตรวจ ATK ชุด PPE จำนวน 127 คน  
 2. อสม. สูงอายุ และมีโรคประจำตัว มีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงาน จำนวน 61 คน 
 3. อสม. ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและรายงานผลได้น้อย การบันทึกข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน 
และโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ อสม. ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน จำนวน 44 คน 
 4. ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน ประชาชนปกปิดข้อมูล ปกปิดไทม์ไลน์ ขาดความตระหนัก  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงขาดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการลงพ้ืนที่และสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ 
จำนวน 39 คน 
 5. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ อสม. ค่อนข้างน้อย ทำให้ อสม. ไม่มีขวัญ
กำลังใจในการดำเนินงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก จำนวน 31 คน 
 6. อสม. กลัวและกังวลการติดเชื้อโควิด 19 กลัวผลข้างเคียงของวัคซีน รวมถึงกลัวนำเชื้อกลับไปแพร่
ให้กับครอบครัว ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ม่ันใจในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน 26 คน 
 7. อสม. ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ขาดคู่มือในการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาศักยภาพ อสม. ก่อนปฏิบัติงาน จำนวน 23 คน 

 
4.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จากการสำรวจข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรค 

โควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสามารถจำแนกประเด็นได้ดังนี้  
 1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับ 
อสม. เพ่ือให้ อสม. ใช้ป้องกันตนเอง และใช้ในการดำเนินกิจกรรมในชุมชนอย่างเหมาะสม จำนวน 125 คน  
 2. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับ อสม. เพ่ิมมากข้ึน
และต่อเนื่อง จำนวน 83 คน  
 3. สนับสนุนวิชาการและพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้เข้ากับการทำงานในยุค 4.0 ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องโรคโควิด 19 การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 วัคซีนป้องกันโควิด 19 และ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี รวมถึงฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การตรวจ ATK ด้วยตนเอง เป็นต้น จำนวน 54 คน 
 4. กำหนดมาตรการ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แนวทาง บทบาทหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน  
มีมาตรฐาน มีขอบเขต มีกฎหมายรองรับ และเป็นระบบ ควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกับ อสม. โดยตรง จำนวน 36 คน 
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 5. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันเดียวเป็นหลักที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น 
ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้กับ อสม. จำนวน 35 คน 
 6. จัดให้มีสวัสดิการ และการเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ อสม. ได้แก่ การทำประกันสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพประจำปี การสนับสนุนวัคซีนที่มีคุณภาพและรวดเร็ว จำนวน 34 คน 
 7. ปรับปรุงระบบการรายงานให้สามารถใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ สามารถดูข้อมูลแยกระดับหน่วย
บริการได้ มีแนวทางการรายงานที่ชัดเจน ให้รายงานข้อมูลเท่าที่จำเป็น ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน และลดขั้นตอน จำนวน 
30 คน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม.  

ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น  
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม.  
ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับการปฏิบัติงานของ 
อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล จำนวน 428 คน จำแนก 

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และจำนวน อสม. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.3) อายุเฉลี่ย 47 ปี (�̅� = 46.67, S.D. = 9.45)  
โดยส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 40.4) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 77.3)  
มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ รพ.สต. /หัวหน้าหน่วยบริการ (ร้อยละ 71.7) มีระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 23 ปี 
(�̅� = 23.37, S.D. = 10.90) โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทำงานระหว่าง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 35.0) และ
มี อสม. ในพ้ืนที่รับผิดชอบเฉลี่ย 96 คน (�̅� = 96.21, S.D. = 59.63) โดยส่วนใหญ่มี อสม. ในพ้ืนที่
รับผิดชอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน (ร้อยละ 62.1) 

2. ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม.  
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย  (�̅� = 3.00, S.D.= 0.47)  
เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายด้าน พบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือด้านการกำหนดกลยุทธ์และ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (�̅� = 3.10, S.D.= 0.51) รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือ
เยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ (�̅� = 3.03, S.D.= 0.53) ด้านระบบการรายงานผล 
การปฏิบัติงานของ อสม. (�̅� = 2.95, S.D.= 0.53) และด้านการจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 
(�̅� = 2.91, S.D.= 0.60) ตามลำดับ 
 ด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ 
การให้ อสม. เชิญชวนทุกครอบครัวไปฉีดวัคซีนโควิด 19 มีความเหมาะสม (�̅� = 3.36, S.D.= 0.64) รองลงมา
คือ การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม.  ในการเฝ้าระวัง 
โรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ มีความเหมาะสม 
(�̅� = 3.05, S.D.= 0.67) การให้ “อสม.เคาะประตูบ้าน” เพ่ือให้ความรู้ ค้นหา และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
โรคโควิด 19 ในชุมชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรก มีความเหมาะสม (�̅� = 3.04, 



48 
 

S.D.= 0.75) และการให้ อสม. ให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน มีความเหมาะสม (�̅� = 3.04, 
S.D.= 0.71) ตามลำดับ 

 ด้านการจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ อสม. ใช้ป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ มีความเหมาะสม (�̅� = 3.01, S.D.= 0.81) รองลงมา คือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ และ อสม. มีความเหมาะสม (�̅� = 2.95, S.D.= 0.66) และ
การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานโควิด 19 กับ อสม. มีความเหมาะสม (�̅� = 2.91, S.D.= 
0.84) ตามลำดับ 
 ด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 
พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนให้ อสม. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือให้  
อสม. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน มีความเหมาะสม  (�̅� = 3.37, S.D.= 0 .68) รองลงมา คือ  
การปรับรูปแบบการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 โดยใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านการประชุม
ทางไกล มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ (�̅� = 3.02, S.D.= 0.70) และการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติรูปแบบ
ใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ (�̅� = 2.98, S.D.= 0.63) ตามลำดับ 

ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดการความรู้ เกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค 
โควิด 19 เพ่ือใช้เป็นบทเรียนการพัฒนางานในอนาคต (�̅� = 3.10, S.D.= 0.66) รองลงมา คือ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ควรพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.”  
ในการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่   
(�̅� = 3.04, S.D.= 0.71) และรูปแบบการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานในพ้ืนที่ ที่กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพใช้โดยผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมดีแล้ว (�̅� = 2.94,  
S.D.= 0.67) ตามลำดับ 

3. ระดับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

ในชุมชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณาข้อมูลในรายด้าน พบว่า ด้านที่ 
 อสม. ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด้านการแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
(�̅� = 4.10, S.D.= 0.73) รองลงมา คือ ด้านการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน (�̅� = 4.04, 
S.D.= 0.78) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่  (�̅� = 4.03, S.D.= 0.74) และด้าน 
การให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง (�̅� = 3.85, S.D.= 0.73) ตามลำดับ 
 ด้านการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ การที่ 
อสม. ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาลและมาตรการของชุมชน ในการป้องกันโรค
โควิด 19 (�̅� = 4.10, S.D.= 0.75) รองลงมาคือ อสม. ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 
19 เช่น กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และ อสม. ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (�̅� = 3.97, S.D.= 0.79, 0.82) ตามลำดับ 
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 ด้านการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ  
อสม. เฝ้าระวัง คัดกรอง สอดส่อง ตรวจตรา บุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในชุมชน ที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง  
ให้คำแนะนำให้กักตัว 14 วัน (�̅� = 4.19, S.D.= 0.84) รองลงมา คือ อสม. รายงานสถานการณ์และผล 
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ (�̅� = 4.06, S.D.= 0.84) 
และ อสม. ออกเยี่ยมบ้านค้นหา คัดกรอง คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค  
(�̅� = 4.01, S.D.= 0.92) ตามลำดับ 
 ด้านจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนวิถีใหม่ พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ อสม. จัดจุด
ตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของชุมชน (งานวัด งานบุญ ตลาดสด โรงเรียน ฯลฯ) เช่น 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง (�̅� = 4.23, S.D.= 0.80) รองลงมา คือ อสม. เป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนในการปฏิบัติตนแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (�̅� = 4.08, S.D.= 0.78) และ อสม. ร่วมกับผู้นำ
ชุมชนในการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือกักตัวกลุ่มเสี่ยงให้ครบ 14 วัน (�̅� = 3.99, S.D.= 0.95) ตามลำดับ 

ด้านแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พบว่า ข้อที่ อสม. ปฏิบัติงาน 
มากที่สุด คือ อสม. สำรวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม  607 เพ่ือวางแผนการรับวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด 19 (�̅� = 4.18, S.D.= 0.78) รองลงมา คือ อสม. ลงทะเบียนและไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือ
เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน (�̅� = 4.14, S.D.= 0.75) และ อสม. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ให้ไปรับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ตามกำหนด (�̅� = 4.13, S.D.= 0.77) ตามลำดับ 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

 จากการสำรวจปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ อสม. มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
ค่อนข้างจำกัด ซึ่งขาดแคลนมากในระยะแรกที่มีการระบาด ต้องจัดหาเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 แอลกอฮอล์ 
แบบน้ำ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ปรอทวัดไข้ ชุดตรวจ ATK ชุด PPE จำนวน 127 คน  รองลงมา คือ อสม. 
สูงอายุ และมีโรคประจำตัว มีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงาน จำนวน 61 คน และ อสม.  
ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและรายงานผลได้น้อย การบันทึกข้อมูลค่อนข้างซับซ้อนและโทรศัพท์ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของ อสม. ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน จำนวน 44 คน ตามลำดับ 

4.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

จากการสำรวจข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรค 
โควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะมากท่ีสุด คือ เรื่องการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับ อสม. เพ่ือให้ อสม. 
ใช้ป้องกันตนเอง และใช้ในการดำเนินกิจกรรมในชุมชนอย่างเหมาะสม จำนวน 125 คน รองลงมา คือ  
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับ อสม. เพ่ิมมากขึ้นและ
ต่อเนื่อง จำนวน 83 คน และการสนับสนุนวิชาการและพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้เข้ากับการทำงานในยุค 4.0 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในเรื่องโรคโควิด 19 การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 วัคซีนป้องกันโค
วิด 19 และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี รวมถึงฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การตรวจ ATK ด้วยตนเอง เป็นต้น 
จำนวน 54 คน ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 

ต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และระดับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะให้การพัฒนาระบบการสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ดังนี้  

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม.  
ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อยู่ในระดับเห็นด้วย 
ในทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการกำหนดกลยุทธ์และถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติหน้าที่  ด้านระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. และด้านการจัดระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสม. มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าในด้านอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายกล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ทั้งในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน งบประมาณ เทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อความรู้ โดยระบุว่า 
อสม. มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ค่อนข้างจำกัด ขาดแคลนมากในระยะแรกท่ีมีการ
ระบาด ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ การจัดสรรไม่ครอบคลุม ไม่ต่อเนื่องและล่าช้า เป็นภาระ อสม.  
ต้องจัดหาเอง อาทิเช่น หน้ากากอนามัย N95 แอลกอฮอล์แบบน้ำ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ  
ปรอทวัดไข้ ชุดตรวจ ATK ชุด PPE  เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานค่อนข้างน้อย 
ทำให้ อสม. ไม่มีขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างม าก  
ขาดการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อสม.ที่ปฏิบัติงานเชิงรุก รวมถึง อสม. บัญชี 2 ที่ ช่วยปฏิบัติงานแต่ไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณ อสม. ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ขาดคู่มือ 
ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพ อสม. ก่อนปฏิบัติงาน ได้รับการสนับสนุนคู่มือ สื่อความรู้สำหรับ  
ให้ อสม. นำไปแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนค่อนข้างน้อย และอสม. ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและ
รายงานผลได้น้อย การรายงานผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และมีความยุ่งยากในการบันทึก
ข้อมูล ไม่ปรับปรุงฐานข้อมูลทำให้รวบรวมข้อมูลที่รายงานไปไม่ถูกต้อง ค่อนข้างเป็นภาระ เนื่องจาก อสม. 
สูงอายุ มีปัญหาเรื่องสายตา และ อสม. ยังใช้งานไม่คล่อง รวมถึงโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ อสม.  
ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมพร เนติรัฐกร (2564) ศึกษาแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่าปัญหาการ
ดำเนินงานของ อสม. ในการติดตามผู้สัมผัสโรคในชุมชนระหว่างช่วงการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 คือการขาดความร่วมมือจากประชาชนและขาดเครื่องมือในการดำเนินการ สอดคล้องกับการศึกษา 
ของธนาคาร สาระคำ (2564) ศึกษาประสบการณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการติดตาม 
ผู้สัมผัสโรคในชุมชนระหว่างช่วงการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ข้อเสนอแนะของ 
อสม. คือ ต้องการให้มีสวัสดิการในกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีรายงาน
ผลการคัดกรองที่สะดวกมากขึ้น และได้รับค่าตอบแทนสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศุภัคชญา ภวังคะรัต และคณะ (2563) พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคโควิด 19 ในชุมชนของ อสม. คือ ในช่วงแรกที่มีการระบาดนั้นยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
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เช่น สื่อความรู้ หน้ากากอนามัยแบบ (Surgical Mask) เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล หรือ Face shield 
ทำให้ อสม. ต้องมีการระดมทุนส่วนตัวหรืองบประมาณของชมรม อสม. ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว  
อีกทั้งประชาชนในชุมชนยังไม่เข้าใจและยังขาดข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าที่ควร และเสนอให้มีการเตรียมแผนการสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ในภาวะวิกฤติ ทั้งด้านวัสดุ 
อุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อยู่ในระดับมากในทุกด้าน 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มากที่สุดในด้านการแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด 19 รองลงมาคือด้านการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
สร้างชุมชนวิถีใหม่ และด้านการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าในด้านอ่ืน ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค พบว่า กลุ่มเป้าหมายระบุว่า อสม. ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 
โรคโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ขาดคู่มือในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพ อสม. ก่อนปฏิบัติงาน  
ได้รับการสนับสนุนคู่มือ สื่อความรู้สำหรับให้ อสม. นำไปแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนค่อนข้างน้อย  และ 
อสม. มีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน บางคนอ่านหนังสือไม่ออก ไม่เข้าใจ
ภาษาวิชาการ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การรายงานผล และการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของวิเชียร เทียนจารุวัฒนา และคณะ (2564) ศึกษาแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) คุณภาพเพ่ือสนับสนุนกำลังคนด้านสาธารณสุขสำหรับระบบสุขภาพในอนาคต พบว่า 
อสม. ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นต่ำกว่าอนุปริญญา  ซึ่ง ระดับการศึกษาน้อยทำให้ขีดความสามารถต่ำ  
จึงเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคนิคการทำงานแบบเก่าและศักยภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
ของ อสม. บางด้านมีน้อย ในอนาคตควรปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก อสม. โดยเพ่ิมระดับการศึกษา 
ของการเป็น อสม. ใหม่ จากเดิมอ่านออกเขียนได้เป็นระดับการศึกษาภาคบังคับแทน  และสอดคล้องกับ
การศึกษาของกิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2563)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคต่อบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย พบว่า ควรให้ อสม. มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่โดยติดตาม
ความเคลื่อนไหวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และควรได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับ
กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดตลอดจนวิธีการปรับตัว ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและหลังสถานการณ์โรค  
มีแนวโน้มดีขึ้น  เพ่ือนำไปให้ความรู้แก่ประชาชนที่ ได้ รับผลกระทบและ สอดคล้องกับการศึกษา 
ของชมพูนุช  สุภาพวานิช และคณะ (2563) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้ านจังหวัดนราธิวาส  โดยสรุปว่าการที่ จะช่วยให้การปฏิบัติ งานของ อสม.  
ควรมีการฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดทักษะความชำนาญ 
ในการปฏิบัติงาน และควรมีติดตามนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานของอสม.  เป็นระยะรวมถึงการสร้าง
การมีส่วนร่วมโดยนำผู้ที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนเข้ามาร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.  
อันจะทำให้ อสม. มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องมั่นใจและมีประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในชุมชนต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรปรับหลักเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะเข้ามาเป็น อสม.  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การกำหนดวุฒิการศึกษาเป็นระดับการศึกษาภาคบังคับ 
การจำกัดอายุแรกเข้าที่จะสมัครเป็น อสม. การกำหนดการเกษียณอายุของ อสม. และการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่
ให้เข้ามาเป็น อสม. มากข้ึน และควรประเมินการปฏิบัติงานของ อสม. ทุกปีเพ่ือปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น  

2. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิชาการต่างๆ ควรสนับสนุนด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของ อสม. 
ผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้ อสม. มีศักยภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในยุค 4.0 เป็นผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง และได้รับการฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 

3. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนอาชีพให้กับ อสม. เพ่ือให้ อสม.  
มีรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัว สามารถปฏิบัติงานจิตอาสาให้อย่างเต็มที่  หรือผลักดัน อสม.  
ที่มีศักยภาพ ทำงานดี ให้เป็นลูกจ้างของรัฐหรือของหน่วยงาน เพ่ือให้ อสม. ที่ดีมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว
ที่มั่นคงมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรจัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเป็นระบบ ทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ สนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานและค่าตอบแทนเสี่ยงภัย หรือค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพของ อสม. รวมถึงสื่อความรู้ต่างๆ ให้เพียงพอ และพัฒนาแอปพลิเคชันหลักเพียงแอปพลิเคชันเดียว 
ที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรกำหนดมาตรการ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แนวทาง บทบาทหน้าที่และ
วิธีปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจน มีมาตรฐาน มีขอบเขต มีกฎหมายรองรับ และเป็นระบบ และเป็นแกนหลัก 
ในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ของ อสม. 

3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการรายงานผลให้สามารถใช้งานได้ดี  
มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนกำหนดแนวทางการรายงานที่ชัดเจนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นจากฐานข้อมูลอื่น เพ่ือลดความซ้ำซ้อนและลดขั้นตอนในการรายงานผล 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุม โรคโควิด 
19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ใน
พ้ืนที่ที่เกิดการแพร่ระบาดแตกต่างกัน เช่น พ้ืนที่เฝ้าระวัง พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง พ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
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 2. ควรศึกษาการปฏิบัติงานของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ระยะการแพร่ระบาด
ในแต่ละระลอก  

3. ควรศึกษาความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในประเด็นอ่ืนหรือในกลุ่มเป้าหมายอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพภาคประชาชนในระดับจังหวัด อำเภอ แกนนำชุมชน อสม. และกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจาก อสม. 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ที่ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 
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ชุดที่  

แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 
เรื่อง ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
คำชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ใช้เพ่ือการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ระลอกแรก จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  
 ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องหรือเติมข้อความในช่องว่าง และเกี่ยวกับตัวท่านตามความเป็นจริง 
1. เพศ    ชาย    หญิง   ไม่ต้องการระบุ 
2. อายุ..............................ปี  
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

 ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  
4. หน่วยงานของท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัด............................อำเภอ........................ตำบล.............................  
5. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งใด  

 ผู้อำนวยการ รพ.สต. /หัวหน้าหน่วยบริการ  
 พยาบาลวิชาชีพ 
 นักวิชาการสาธารณสุข  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................  

7. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ............................ป ี 
8. จำนวน อสม. ในพื้นที่ของท่าน.......................คน  
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 ท่านมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม สนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพอย่างไรบ้าง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงของท่าน  

ประเด็น ระดับความคิดเห็น  
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. การให้ “อสม.เคาะประตูบ้าน” เพื่อให้ความรู้ ค้นหา และคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงโรคโควิด 19 ในชุมชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ระลอกแรก มีความเหมาะสม 

    

2. การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้
ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่  
มีความเหมาะสม 

    

3. การให้ อสม. เชิญชวนทุกครอบครัวไปฉีดวัคซีนโควิด 19  
มีความเหมาะสม 

    

4. การให้ อสม. ให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน  
มีความเหมาะสม 

    

5. การถ่ายทอดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
โควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความชัดเจน และสามารถ
นำไปปฏิบัติได้ 

    

6. การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานโควิด 19  
กับ อสม. มีความเหมาะสม 

    

7. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ อสม. ใช้ป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติงาน 
เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ  
มีความเหมาะสม 

    

8. การสนับสนุนให้ อสม. ใช้แอปพลิเคชันในการปฏิบัติงาน เช่น  
แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์”, “สมาร์ท อสม” และ “พ้นภัย”  
มีความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

    

9. การสนับสนุนด้านแนวทาง คู่มือ สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19  
ให้กับ อสม. ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอและเหมาะสม 

    

10. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ และ อสม. มีความเหมาะสม 

    

11. การช่วยเหลือ เยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานโควิด 19     
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น  
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความเหมาะสม 
12. การจัดประกวดการจัดกิจกรรมของ อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรค 

โควิด 19 ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น คลิปวิดีโอ ภาพถ่ายกิจกรรม เรื่องเล่า การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. ได้เป็นอย่างดี 

    

13. การปรับรูปแบบการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 
โดยใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านการประชุมทางไกล มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

    

14. การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ รูปแบบใหม่ (New Normal) ประจำปี 
2564 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

    

15. การสนับสนุนให้ อสม.ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพ่ือให้ อสม.  
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม 

    

16. รูปแบบการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานในพ้ืนที่ ที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพใช้ โดยผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)  
มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมดีแล้ว 

    

17. ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

    

18. รูปแบบและระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. โดยการบันทึก
ผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน 
(www.thaiphc.net) ที่ใช้ในปัจจุบัน มีความสะดวกและเหมาะสมดีแล้ว 

    

19. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริม
สนับสนุนให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพ่ือลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตำบล 

    

20. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และจัดการความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ อสม. และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค 
โควิด 19 เพ่ือใช้เป็นบทเรียนการพัฒนางานในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานของ อสม.ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  
อสม. ในสังกัดของท่าน ปฏิบัติกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ต่อไปนี้มากน้อย

เพียงใด โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงตามความจริง 
กิจกรรม การปฏิบัติของ อสม. ส่วนใหญ่ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 เช่น 
กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 

     

2. แนะนำหรือสอนให้ประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง      
3. ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการของ

รัฐบาลและมาตรการของชุมชน ในการป้องกันโรคโควิด 19 
     

4. ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด 19  

     

5. ให้ความรู้และคำแนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน      
6. ออกเยี่ยมบ้านค้นหา คัดกรอง คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น 

ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค 
     

7. สอดส่อง ตรวจตรา บุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในชุมชน  
ที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้คำแนะนำให้กักตัว 14 วัน  

     

8. ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่ จัดตั้งจุดคัดกรองบุคคล 
ที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
สอบถามความเสี่ยงในการสัมผัสโรค เช่น การเดินทางไป 
ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ฯลฯ 

     

9. เยี่ยม ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว จนครบ 14 วัน หากพบ 
กลุ่มเสี่ยงมีอาการสงสัย ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

     

10. รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 

     

11. ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 
โควิด 19 ในชุมชน  

     

12. รว่มกับชุมชนในการกำหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันโรค 
โควิด 19 เช่น การห้ามคนจำนวนมากรวมกลุ่มเกินจำนวนที่
กำหนด ห้ามออกนอกบ้านเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น 

     

13. จัดจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ของชุมชน (งานวัด งานบุญ ตลาดสด โรงเรียน ฯลฯ) เช่น 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง  
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กิจกรรม การปฏิบัติของ อสม. ส่วนใหญ่ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

14. ร่วมกับผู้นำชุมชนในการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือกักตัวกลุ่มเสี่ยง
ให้ครบ 14 วัน  

     

15. เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการปฏิบัติตนแบบวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

     

16. สำรวจกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม  607 
เพ่ือวางแผนการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

     

17. แนะนำ เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียนรับ
วัคซีนโควิด 19 ผ่านระบบหมอพร้อม หรือระบบอ่ืนๆ  
ของจังหวัด 

     

18. ลงทะเบียนและไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน 

     

19. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
ตามกำหนด 

     

20. ติดตาม สังเกตอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนโรคโควิด 19 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

     

 
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสนับสนุน อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......4.2 ข้อเสนอแนะต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการพัฒนาระบบการสนับสนุน อสม. ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 


