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ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสืบเนื่องจากอัตราเกิดต่ ากว่าระดับทดแทน สัดส่วนวัยแรงงาน
ลดลง และยังมีปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติภัยสุขภาพ การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ
ของประเทศไทยมีทิศทางเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับเป้าหมายระดับโลกที่ต้องลดการตายก่อนวัยอันควร
ที่มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อร้อยละ 25 ภายในปี 2568 การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital Age ที่เทคโนโลยีมีส่วน
ส าคัญต่อทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุค Disruptive World ท าให้เกิดนวัตกรรมองค์กรขึ้นมากมาย 
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นสถานการณ์และปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาสุขภาพเหล่านี้ การวางแผนเตรียมพร้อมรองรับและเผชิญกับสภาพปัญหาจะช่วยให้สามารถรับมือ
กับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านสุขภาพท่ีจะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2520 – 2524) เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ ได้มีการพัฒนา อสม. อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข
ที่เปลี่ยนไป จนได้รับการยอมรับให้เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนและภาครัฐ ปัจจุบันมี อสม. กว่า 1 ล้านคน 
กระจายอยู่ทุกชุมชน/หมู่บ้าน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพัฒนา อสม. ในปัจจุบัน ว่าเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่หรือไม่ และศึกษาทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา อสม. ในอนาคตและการศึกษาวิจัย
ในครั้งต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพัฒนา อสม. ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะ

ทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หาก
ปราศจากค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชาติชาย สุวรรณนิตย์ ส าหรับการใหความชวยเหลือ
แนะน า ตรวจแกไข และใหขอเสนอแนะ ตลอดจนติดตามความก้าวหนาการด าเนินการจัดท างานวิจัยฉบับ
นี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย และขอขอบพระคุณอาจารย์สาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง
ประจ าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกลุ่มก าลังคนคุณภาพ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท างานวิจัย
ฉบับนี้ นอกจากนี้ยังขอขอบพระคุณ อาจารย์นัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย อาจารย์จีรวรรณ หัสโรค์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และผู้บริหารกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่คอยส่งเสริม และสนับสนุนแก่ผู้วิจัยมาโดย
ตลอดประโยชน์ของการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอทางราชการ หรือ
สาธารณะ ท าใหเกิดประโยชนตามเปาประสงคที่ตั้งไว ้และขอมอบให้ผู้ที่จะท าการศึกษาต่อเพ่ือค้นคว้า
ในการพัฒนาต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนา อสม. ให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ การสรรหา
และคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพ บทบาทหน้าที่ สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ของ อสม. และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง 15 ปี คือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 – 2562 จ านวน 50 
เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า การสรรหาและคัดเลือก อสม. กระทรวงสาธารณสุขมีการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสม. กระบวนการคัดเลือกมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบแบบ
สังคมมิติ ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก ได้แก่ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ปัจจุบัน มี อสม.จ านวน 
1,054,139 คน เป็น อสม.ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการ จ านวน 1,039,729 คน ที่รอรับสิทธิค่าป่วยการ จ านวน 
11,057 คน และที่ไม่ขอรับสิทธิค่าป่วยการ จ านวน 3,353 คน อสม.ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.58) 
อายุระหว่าง 41 - 60 ปี (ร้อยละ 63.34) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 60.15) อาชีพเกษตรกร 
(ร้อยละ 60.61) ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 – 20 ปี (ร้อยละ 38.87) อสม. 1 คน ดูแลประชาชนเฉลี่ย 22 
หลังคาเรือน การพัฒนาศักยภาพ อสม. พบว่า อสม. ทุกคนจะผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. 
ใหม ่ในปีงบประมาณ 2556 – 2557 มีการอบรมหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ จ านวน 544,492 คน ปีงบประมาณ 
2556 – 2562 มีการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน จ านวน 733,887 คน และ ปีงบประมาณ 2561 
– 2562 มีการพัฒนา อสม. 4.0 จ านวน 620,487 คน บทบาทหน้าที่ของ อสม. พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดบทบาทตาม อสม.ตามโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ต่อมาได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ อสม. ไว้
ในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔  ถือเป็นบทบาทหลัก
ของ อสม.จนถึงปัจจุบัน สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม. ได้แก่ ค่าป่วยการในการปฏิบัติงาน 
สิทธิในการลดค่าโดยสารรถไฟ การเบิกค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงาน การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และ
ประสบการณ์ จัดสรรโควตาส าหรับ อสม. และบุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของกระทรวง
สาธารณสุข การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง การเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  อสม.ในวัน อสม. แห่งชาติ   
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า ปัญหาสุขภาพและ
ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ลดลง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การก าหนดมาตรการทาง
สังคม ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพีขึ้น ข้อเสนอทิศทางการพัฒนา อสม. ควรสร้างอุดมการณ์
จิตอาสา ให้ อสม. โดยเฉพาะ อสม.รุ่นใหม่ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านบริหารจัดการ การ
สนับสนุนอุปกรณท์ีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะในการท างาน รวมถึงการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าการ
ท างานของ อสม.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย คนไทยมีอายุ

คาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น โดยในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 
20 ของประชากรทั้งหมด เนื่องจากอัตราเกิดต่ํากว่าระดับทดแทน สัดส่วนวัยแรงงานลดลง และยังมีปัญหาสุขภาพ
จากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติภัยสุขภาพ การเจ็บปุวยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยมีทิศทางเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับเปูาหมายระดับโรคที่ต้องลดการตายก่อนวัยอันควรที่มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อร้อยละ 25 
ภายในปี 2568 การจัดการระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อ รวมถึงปัจจัยเสี่ยง 
โดยเฉพาะปัจจัยทางพฤติกรรมเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพสําคัญที่หลายประเทศ
กําลังเผชิญ การศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะในปี 2556 มากถึง 
15.3 ล้านปี โดย 2 ใน 3 เป็นการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร สาเหตุหลักเป็นผลจากโรคไม่ติดต่อ
โดยเฉพาะ 4 โรคสําคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด 
การจัดการกําลังคนด้านสุขภาพยังไม่สามารถตอบสนองต่อการสร้างประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ 
ระบบข้อมูลข่าวสารและการวิจัยด้านสุขภาพยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและงานวิจัยได้อย่างเพียงพอ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชนยังไม่เพียงพอในการปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ด้านสุขภาพ 
การปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital Age ที่เทคโนโลยีมีส่วนสําคัญต่อ
ทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุค Disruptive World ทําให้เกิดนวัตกรรมองค์กรขึ้นมากมาย รวมถึง AIHR 
ที่ปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามามบีทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข ประเด็นสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพเหล่านี้ การวางแผนเตรียมพร้อมรองรับ
และเผชิญกับสภาพปัญหาจะช่วยให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านสุขภาพที่จะเกิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนในสังคมไทยได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมและเสมอภาค 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายในข้อที่ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจําบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการใน
แต่ละระบบ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล
ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถ
เข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว (คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 2562) กระทรวง
สาธารณสุขได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560 - 2579) ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะนําประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 
2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในการดําเนินงานได้กําหนดแผนเป็น 4 ระยะ 
ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP & P Excellence) 2) ด้านระบบบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People 
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Excellence) และ 4) ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) ตลอดจนดําเนินการขับเคลื่อน
งานเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 กําหนดประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) มีกลไกการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย 3 กลไก 10 ประเด็นหลัก ภายใต้
การพัฒนา “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” งานสุขภาพภาคประชาชนมีบทบาทเข้าร่วมในการขับเคลื่อนในกลไก Inclusive 
Growth Engine (ลดรายจ่าย) ภายใต้กรอบประเด็น “อสม.4.0” มุ่งเน้นให้ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
ส่งเสริม ปูองกัน รักษาเบื้องต้น ฟ้ืนฟูสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ให้บริการทางด้านสุขภาพที่
เพ่ิมเติมจากระบบการให้บริการทางสุขภาพที่รัฐจัดให้ และกระทรวงฯ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา อสม. เป็น 
อสม. หมอประจําบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านระบบบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 5 
การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการที่ 2) โครงการพัฒนาเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระบบสุขภาพภาคประชาชน ตามวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 
คือ “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภคและการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” เปูาประสงค์ที่ 2 ประชาชนทุกคน
สามารถดูแลสุขภาพคนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย การบริการ
สุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ จําเป็นต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการ “กําลังคนด้านสุขภาพ” ให้เพียงพอ
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ตลอดจนพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพเป็นประเด็นสําคัญที่ควรอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง ภายใต้เปูาหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม   

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกลไกสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ มีประมาณ 1.04 ล้านคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหัวใจสําคัญในการช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 สามารถพัฒนาตนเอง
ผ่านเครื่องมือสมัยใหม่ให้มีความรอบรู้และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการ
สุขภาพชุมชน (TPAR) ได้แก่ การสร้างทีมสุขภาพ (Team) การวางแผนการดําเนินงานในชุมชน (Plan) การจัดกิจกรรม
โดยชุมชน (Activity) และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Result) การวางแผนการพัฒนา อสม. ซึ่งถือเป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สําคัญ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคประเทศไทย 4.0 เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมาก ผู้วิจัยจึง
ศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป  

 เพ่ือศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ  

 2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การสรรหาและคัดเลือก อสม. 
2.2 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
2.3 เพ่ือศึกษาสถานการณ์บทบาทหน้าที่ อสม. 
2.4 เพ่ือศึกษาสถานการณ์สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. 



3 
 

2.5 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
2.6 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม.  ใน 6 

ประเด็น ได้แก่ 
1.1 การสรรหาและคัดเลือก อสม. 
1.2 การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
1.3 บทบาทหน้าที่ อสม. 
1.4 สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. 
1.5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
1.6 ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวิจัยนี้ ได้แก่ เอกสารที่เป็นหนังสือทางราชการ กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลงาน วิจัยออนไลน์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา อสม. 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเอกสารที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร และวัตถุประสงค์งานวิจัย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2563 (รวม 15 ปี)  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านไม่น้อยกว่า 
10 หลังคาเรือนในแต่ละคุ้มหรือละแวกบ้าน และได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
โดยมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การทําหน้าที่
เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) การแนะนําเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนา
สาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 

 สถานการณ์การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนา อสม. ประกอบด้วย 1. การคัดเลือก สรรหา อสม. 2.การพัฒนาศักยภาพ อสม. 3.บทบาทหน้าที่ อสม.  
4. สวัสดิการ และเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. และ 5. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. 

 การสรรหาและคัดเลือก อสม. หมายถึง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
เป็น อสม. จํานวน อสม.  และคุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม. 

 การพัฒนาศักยภาพ อสม. หมายถึง การพัฒนาศักยภาพ อสม. ตามหลักสูตรหรือแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด เช่น หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. ใหม่ หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ อสม. นักจัดการ
สุขภาพชุมชน และ อสม. 4.0 เป็นต้น 
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 บทบาทหน้าที่ อสม. หมายถึง ภารกิจของ อสม. ที่ได้รับมอบหมายให้กระทําตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ได้แก่ มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน บทบาทโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก บทบาท อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ บทบาท อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน บทบาท อสม. ในทีมหมอครอบครัว และบทบาท 
อสม. 4.0 

 สวัสดิการ อสม. และการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม. หมายถึง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์สําหรับ 
อสม. และครอบครัว ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เช่น การจ่ายค่าปุวยการ อสม. การคัดเลือก 
อสม. ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณ “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” เป็นต้น 

 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ อสม. เช่น การลด
ปัญหาสุขภาพได้ มีการลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีการกําหนด
มาตรการทางสังคม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 

 ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ก่อผลให้เกิดการพัฒนา อสม. จากการศึกษาผลการปฎิบัติงาน อสม. ในพื้นที่ทุกระดับ จนถึงผู้กําหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบสถานการณก์ารพัฒนา อสม. ประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือก อสม. การพัฒนาศักยภาพ 
อสม. บทบาทหน้าที่ อสม. สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
และ ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. 

2. ผู้วิจัยสามารถนําผลการศึกษาเสนอผู้บริหารกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวางแผน กําหนดกลยุทธ แนวทางในการพัฒนาระบบ อสม. ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ สามารถนําข้อมูลผลจาก
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานที่เก่ียวข้องกับ อสม. ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์จริง 
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บทท่ี 2 
แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 สาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 
 ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการพัฒนา อสม. 
 ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
 ส่วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคน 
 ส่วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนที่ 6 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 

 1.1 พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของไทย มีการพัฒนาเริ่มต้นในปี พ.ศ.2521 เมื่อประเทศไทยประกาศ 

“นโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน” ตามค าประกาศ Alma - Ata ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการ
พัฒนาสาธารณสุขจากเดิมที่เน้นบทบาทของรัฐ และวิชาชีพเป็นศูนย์กลาง เป็นการพัฒนาบนฐานความร่วมมือ
กับภาคส่วนอ่ืนที่ผสมผสานสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการขยายความร่วมมือ  
กับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเริ่มให้
ความสําคัญกับบทบาทของประชาชน โดยให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณสุข 
ประจําหมู่บ้าน (ผสส.) นับเป็นก้าวแรกที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพอย่างเต็มตัว
ในฐานะกําลังคนสุขภาพนอก 
 พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน แบ่งเป็น 4 ระยะ ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข ดังนี้ 
 ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2520 – 2529) อยู่ในช่วงระหว่างแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4 – 6 ช่วงครึ่งแรก 
เป็นการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานของการสาธารณสุขมูลฐานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นครูฝึกสาธารณสุขมูลฐาน 
คัดเลือกและอบรมผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือทําหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ ช่วงครึ่งหลังพัฒนาเชิงคุณภาพของ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ เช่น การจัดตั้งกองทุนต่างๆ ในชุมชน และการดําเนินงานตามความจําเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) มีประเด็นสําคัญ ดังนี้  

 แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) 
- บรรจุการสาธารณสุขมูลฐานไว้ในนโยบาย และแผนสาธารณสุขแห่งชาติ 
- จัดตั้งการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องค์ประกอบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชนบท ร้อยละ 50 
- มุ่งเน้นการค้นหาคัดเลือก และฝึกอบรมชาวบ้านเป็น ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยกําหนดบทบาทให ้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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- กระจายแนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับให้เข้าใจและ
ยอมรับความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

- จัดตั้งกองทุนยาประจําหมู่บ้าน และการจัดการบริหาร ด้วยหลัก 3 ก. 

 แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) 
- ขยายการจัดตั้งและพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส./ อสม.) ให้ครบทุกพ้ืนที่ในชนบท

และริเริ่มทดลองดําเนินการในเขตเมือง 
- มุ่งเน้นให้ชุมชนระดับหมู่บ้านบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องค์ประกอบ และเพ่ิมเป็น 10 

องค์ประกอบในปลายแผนฯ 5 
- ผสมผสานการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาชุมชนด้านอ่ืนโดยกําหนดให้สาธารณสุขมูลฐาน

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งเปูาหมายและวิธีการ 
- ริเริ่มโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น โครงการปีรณรงค์ พัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน

พ่ึงพาตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน 
 ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2530 – 2539) อยู่ในช่วงระหว่างแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 6 - 7 มีการจัดตั้ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เกิดความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และกองทุนบัตรสุขภาพ ผสส. 
ยกระดับขึ้นมาเป็น อสม. ทั้งหมด และจัดตั้ง ชมรม อสม. ระดับต่างๆ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) 
- เน้นพัฒนาโครงสร้างสาธารณสุขมูลฐานให้สามารถพ่ึงตนเองทางสาธารณสุขในระดับชุมชนพัฒนา 

3 ก. ในหมู่บ้าน 
- โครงการนําร่องการดูแลตนเองในระดับชุมชนครอบครัว และปัจเจกบุคคล 
- ส่งเสริมองค์กรภาคธุรกิจเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- โครงการนําร่อง 4 องค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐาน (4 PHC) 

 แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 3539) 
- ปรับปรุงโครงสร้าง ศสมช. พัฒนา 3 ก. และเพ่ิมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมูลฐานใน

ชุมชน และจัดตั้ง ศสมช. 
- สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน และธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาสาธารณสุข

มูลฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- เพ่ิมองค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐานจาก 10 องค์ประกอบ เป็น 14 องค์ประกอบ 
- พัฒนากลไกและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขมูลฐาน 
- เน้นการดูแลสุขภาพตนเองเองในระดับครอบครัว 

  ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2540 – 2549) อยู่ในช่วงแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 9 ช่วงครึ่งแรก เร่งรัด
การพัฒนาเพื่อให้บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าใช้สาธารณสุขมูลฐานเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ โดยมี อสม. 
เป็นผู้ปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุน ปัญหาสาธารณสุขลดลง ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ครึ่งหลัง มีการปฏิรูประบบราชการ ส่งผลให้หน่วยงานที่รองรับภารกิจต้องปรับจาก 
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“สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน” เป็น “กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน” สร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้สาธารณสุขมูลฐานเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพภาคประชาชน  เน้นเรื่องหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ พัฒนา อสม. จากนักปฏิบัติเป็นนักพัฒนา มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 แผนพฒันาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
- เน้นพัฒนาคนมีการสรหาแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสค.) 
- จัดสรรงบประมาณแนวใหม่ จากงบสนับสนุนรายกิจกรรมเป็นรายหมู่บ้าน  (พัฒนาศักยภาพ

กําลังคน แก้ปัญหาสุขภาพ และจัดบริการใน ศสมช.) 
 - ประกาศสุขภาพดีถ้วนหน้าปี 2543 (Health for All by the year 2000) 

 แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
- ถ่ายโอนงบอุดหนุนเพ่ือการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (พ.ร.บ. กระจายอํานาจ) หมู่บ้านละ     

 7,500 บาท/หมู่บ้าน/ปี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับเพ่ิมเป็น 10,000 บาท 
- จัดตั้งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือรับผิดชอบการสาธารณสุขมูลฐานแทนสํานักงาน

คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 
- ขยายแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานสู่ระบบสุขภาพภาคประชาชนเน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนพหุภาคี 
- ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการด้านสุขภาพด้วยตนเอง ใช้รูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพ สร้างความ

เข้มแข็งและความยั่งยืนในการพัฒนา 
    ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2550 – 2557) อยู่ในช่วงแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10 - 11 ปรับกระบวน
ทัศน์การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน มุ่งเน้นการบริหารจัดการ เสริมพลังชุมชน สร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วน
ร่วม พัฒนาศักยภาพ อสม. จากนักพัฒนาเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน  พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตําบล
จัดการสุขภาพ เชื่อมระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายระดับอําเภอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
- ส่งเสริมการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน 
- โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก 
- แผนสุขภาพตําบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

 แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่โดยใช้รูปแบบการดําเนินงานตําบลจัดการ

สุขภาพ 5 องค์กรหลัก คือ รพ.สต. อบต. อสม. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้รูปแบบ “หมู่บ้านจัดการสุขภาพ” ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับ 

องค์ประกอบ ๖ ด้านคือ การมีส่วนร่วม การจัดทําแผนด้านสุขภาพด้าน การจัดการงบประมาณ การจัดกิจกรรม
พัฒนาการประเมินผลและผลสัมฤทธิ์ 

- พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน 
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อสม. ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ในชุมชน 
- พัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ 
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 1.2 สาธารณสุขมูลฐานยุคปัจจุบัน  
 ในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐาน : จากปฏิญญาอัลมา - อตา สู่การมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ เมืองอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน พ.ศ. 
2561 การรับรองข้อความในพันธะสัญญาตามความปรารถนาแห่งปฏิญญาอัลมา - อตา เมื่อปี พ.ศ. 2521 และ
เพ่ือให้บรรลุ SDGs และ UHC ซึ่งได้จัดทําเป็นปฏิญญาฉบับนี้ขึ้น มองภาพในอนาคตว่า ภาครัฐและสังคม จะต้องให้
ความสําคัญในการส่งเสริม คุ้มครองสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน การสาธารณสุขมูลฐานและการบริการด้าน
สุขภาพ จะต้องมีคุณภาพสูง ปลอดภัย ครอบคลุม เข้าถึงบริการง่าย และราคาเหมาะสม บุคคลากร มีทักษะชํานาญ 
กระตือรือร้น ประชาชนและชุมชน จะต้องได้รับเสริมพลังและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ภาคีเครือข่ายและ
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้การสนับสนุนที่ดีต่อนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการดําเนินงานของประเทศ 
ปฏิญญาอัสตานา (พ.ศ. 2561)  
 1.3 ระบบสุขภาพภาคประชาชน  

 ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสุขภาพของประชาชน สู่เป้าหมายประชาชนมี
สุขภาพดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม  ทั้งการริเริ่มและตัดสินใจเพ่ือจัดการระบบสุขภาพตาม
ความคิด ความต้องการของชุมชนและสังคม ภายใต้แนวทางการพ่ึงตนเอง (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 
2546) หัวใจส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือการที่บุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้
ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพตามความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ องค์กรภายนอกเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน กระตุ้น และสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่น (นัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย, 
สุรัญญา อัมพรพันธ์  และคณะ, 2549)  
 องค์ประกอบส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย คน องค์ความรู้ ทุนเพ่ือการพัฒนา
สุขภาพ และการจัดการ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2551) 
 อสม. ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งมี
การพัฒนาระบบ อสม. อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดในส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการพัฒนา อสม. 
 กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนา อสม. ตั้งแต่การสรรหาและ
คัดเลือกเมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ อสม. การพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรที่กําหนด การกําหนดบทบาทในการ
ดําเนินงานของ อสม. และการสนับสนุนระบบสวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 การสรรหาและคัดเลือก 

 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือก อสม. ในหมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
เป็น อสม. ข้อที่ 17 18 19 20 21 และ 23 กําหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อ 17 กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 
 (๑) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
 (๒) มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่เป็นการประจําในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็น อสม. ไม่
น้อยกว่าหกเดือน 
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 (๓) มีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้  

 (๔) สมัครใจและเสียสละเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินงานสาธารณสุข 

 (๕) ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดําเนินงานสาธารณสุขและต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 (๖) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน 

 (๗) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง  

 (๘) มีเวลาให้กบัการทํางานในบทบาท อสม.  
 ข้อ ๑๘ การคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๗ ให้ กระทําดังนี้  
 (๑) ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการจัดให้มี อสม. ในแต่ละท้องที่ในสัดส่วนของ อสม. อย่างน้อยหนึ่ง
คนต่อหลังคาเรือนไม่น้อยกว่าสิบหลังคาเรือน  

 (๒) ให้หมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ และแสดงเจตนาเป็น อสม. โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนจํานวนไม่น้อยกว่าสิบหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่
บุคคลตามข้อ ๑๗ นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่เป็นการประจําไม่น้อยกว่าหกเดือน     
 (๓) ให้สถานบริการสุขภาพที่รับผิดชอบชุมชนนั้นเสนอรายชื่อบุคคลตาม (๒) ต่อนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณเีพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม  
 ข้อ ๑๙ หากบุคคลที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๑๘ เคยเป็น อสม. มาก่อน และเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. 
ติดต่อกันเกินห้าปี บุคคลนั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านใหม่   
 ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านสนับสนุนการจัดการให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกําหนด ณ  สถาบันฝึกอบรมและพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
 ข้อ ๒๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือในกรณี อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่ กรณี   
ออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามข้อ ๒๐ และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร 

 ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร อสม. สนับสนุน
การจัดการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ ความสามารถของ อสม.  หรือการอบรมความรู้ความช านาญเฉพาะทางให้แก่ 
อสม. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เพ่ือยกระดับความสามารถของ อสม. ตามมาตรฐานสมรรถนะ อสม. 
และมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานตามประกาศที่คณะกรรมการกลางก าหนด     
 ในบทเฉพาะกาลของระเบียบกระทรวงฯ ปี 54 กําหนดให้หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) พุทธศักราช 2550 ถือเป็นหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. ตามที่ระเบียบกระทรวงฯ ปี 
54 กําหนด 
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 หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พุทธศักราช 2550  
 เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ใหม่ เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 2 
หมวดใหญ่ ได้แก่ หมวดวิชาหลัก จํานวน 8 วิชา เวลาอบรม 37 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) วิชาสาธารณสุขมูล
ฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 2) วิชา อสม. 3) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม. 4) วิชาสุขภาพดีมีสุข 
5) วิชาการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็น 6) วิชาการสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 7) วิชาการจัดทําแผน/
โครงการของชุมชน 8) วิชาการบริหารจัดการ และหมวดวิชาเลือก เวลา 6 ชั่วโมง 

 2.2 การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตามที่นโยบายกําหนด 
ประกอบด้วย การพัฒนา อสม. ใหม่ การพัฒนาตามหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ การพัฒนา อสม. ตามหลักสูตร 
อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน การพัฒนา อสม. 4.0 และการส่งเสริมองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค 
และหลักสูตรอ่ืนๆ  

 2.3 บทบาทหน้าที่ของ อสม.  
 กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของ อสม. ได้แก่ บทบาทตามมาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน 
บทบาทตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (เชิงรุก) บทบาทตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ บทบาทตามหลักสูตร อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน บทบาท อสม. 4.0 
บทบาท อสม. ในทีมหมอครอบครัว  
 2.4 สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม. 
 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดสวัสดิการสําหรับ อสม. และครอบครัว ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ การคัดเลือก อสม. ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม อสม. ดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “วันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ” การจ่ายค่าปุวยการ อสม.  

ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดกลไกการจัดระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน พระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย 6 หมวด 40 มาตรา (บทเฉพาะกาล มาตรา 
41 - 43) โดยกําหนดให้ อสม. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
 มาตรา 10 ระบุหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 (๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ 
 (๒) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และนโยบายยุทธศาสตร์ และ
แผนตาม (๑) รวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดังกล่าว 
 (๓) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ
ให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (๔) ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เพียงพอกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการวางแผนกําลังคน และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 (๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการกําหนดมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 (๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
 (๙) ออกประกาศตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 หน้าที่และอํานาจที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ ข้อ (๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพ
และมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว  
 มาตรา 20 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้ความเสมอภาคและอํานวยความสะดวกในการให้บริการ ตลอดจน
เคารพสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเชื่อทางศาสนา 
 (๒) ให้ข้อมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการแก่ผู้รับบริการอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ 
 (๓) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ หรือผู้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้รับบริการเกี่ยวกับแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข 
หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต และด้านสังคมที่จะรับดูแลผู้รับบริการ
ก่อนจําหน่ายผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 (๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่างเคร่งครัด เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 (๕) จัดทําระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน 
และบริการ รวมทั้งการขอรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
 (๖) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา ๒๔ 
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ส่วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคน 

 อสม. เป็นบุคคลสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงรวบรวม และทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายถึง แนวทางการพัฒนากําลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 4.1 ความหมายและความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีนักทฤษฏี นักวิชาการ นักวิจัยได้ให้ความหมาย ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ไว้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน มีดังนี้ พิชิต เทพวรรณณ์ (2554) ได้ให้ความหมายว่าของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง เป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นการจัดหาการใช้และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานและส่งต่อความสําเร็จต่อความสําเร็จขององค์การ ซึ่งความหมายโดยนัยนี้สอดคล้องกับ
ทัศนะของปราชญา กล้าผจัญ และ พอตา บุตรสุทธิวงศ์ (2550) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผล
ให้พวกเขาเหล่านั้น  สามารถสร้างความสําเร็จสูงสุดให้แก่องค์การ  
 บรรพต วิรุณราช (2552) ได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไว้อย่างกว้างๆ หมายถึง 
การมองในแง่มุมที่ลูกจ้างเป็นทรัพยากรมากกว่าผลงานที่ลูกจ้างทําตามใบสั่ง เพราะลูกจ้างเป็นทรัพยากร ดังนั้น 
นายจ้างจะต้องใช้ลูกจ้างอย่างระมัดระวังและดูแลเอาใจใส่เหมือนทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น เงิน , รถ, บ้าน เป็นต้น ซึ่ง
ใช้อย่างระมัดระวังและต้องบํารุงรักษาด้วย 
 Andersen, Cobbold, and Lawrie (2005) ให้ความหมายของ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า 
หมายถึง กิจกรรมการจัดการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและรักษาคุณภาพการทํางาน ทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นทางซึ่งนําไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การ สอดคล้องกับ Terry-Armstrong, Biddle, Mulas, and Anderson 
(2010) ทีไ่ด้ให้ ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่าคือ ความสัมพันธ์ของการว่าจ้างและการจัดการ
พนักงานในองค์การซึ่งครอบคลุมกิจกรรม กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การจัดการ
องค์ความรู้ การพัฒนาองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ (การวางแผนการสรรหา การเลือกและการจัดการคนเก่ง) การ
จัดการผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาและการเรียนรู้ในองค์การ การจัดการค่าตอบแทน  แรงงานสัมพันธ์และการ
จัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
 นอกจากการให้ความหมายด้วยการระบุถึงกิจกรรมของ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้างต้น ยังมีผู้ให้
ความหมายในเชิงปฏิบัติการ ได้แก่  French, Bell, Zawacki, and Contreras (2007) ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า 
หมายถึง การนําเอาปรัชญา  นโยบาย กระบวนการ และการปฏิบัติงานที่มีความสําคัญกับการจัดการคนในองค์การ 
การจัดการคน หรือบางที่เรียกว่า การจัดการบุคคลสมัยใหม่ ซึ่งโดยความหมายในเชิงปฏิบัตินี้การสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dessler and Tan (2009) ที่ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกันว่า หมายถึง นโยบายและการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การให้รางวัลและการจัดการเรื่องความปลอดภัย จริยธรรมและความยุติธรรมให้กับ
พนักงานในองค์การ  
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  Wongsansri, 2002 ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฎิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งใส่ใจ
พัฒนาบํารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีในการ
ปฎิบัติงาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําให้บุคลากรในองค์การที่ต้องพ้นจากการปฎิบัติงานด้วยเหตุ
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  จากความหมายของ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหมดที่กล่าวมา เมื่อสรุปความหมายในแง่มุมที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้ความหมายในแต่ละคน  ซึ่งผู้วิจัย ให้ความหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
การบริหารบุคลากรในองค์การอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลและองค์การ ซึ่งให้ความสําคัญต่อ
บุคคลเสมือนทรัพย์สินขององค์การ โดยบุคลากรจะนํา เอานโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้
ในการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การโดยรวม โดยผ่านกระบวนการการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  
 4.2 กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และออกแบบงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การธํารงรักษาหลักคุณธรรม (Merit system) โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องอาศัยระบบ
คุณธรรมเข้ามาใช้ประกอบ เนื่องจาก ระบบคุณธรรม เป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยใช้การสอบรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ โดยไม่คํานึงถึงเหตุผลทางการเมือง
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสําคัญ (ไพโรจน์ อุลิต, 2547) โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมยึด
หลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการสมัครงาน โดยไม่กีดกัน ฐานะ เพศ ผิวและศาสนา เข้ามาสอบแข่งขัน ตกลงเรื่องค่าตอบแทน รวมถึงการเสมอ
หน้าในเรื่องระเบียบและมาตรฐานขององค์การ 2) หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม 3) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน
(Security on tenure) หมายถึง หลักประกันการปฏิบัติงานที่จะคุ้มครองพนักงานไม่ให้ถูกให้ออกจากงานโดย
ปราศจากความผิด และ4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไม่เปิดโอกาส
ให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองใด ๆ (ไพโรจน์ อุลิต, 2547) นอกจากนี้ บุษบา กรัยวิเชียร (2551) ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในเรื่องของระบบคุณธรรมแนวใหม่ (Redefined merit principle) ที่
ประกอบไปด้วย การสรรหา/ แต่งตั้งระบบเปิด มีการแข่งขันภายในและภายนอกทุกระดับตําแหน่ง, การพิจารณา
สมรรถนะ ผลงาน และความประพฤติของเจ้าหน้าที่  ความมั่นคงในการจ้างงานตามผลงานและการดูแลการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องของโอกาสและรายได้ และ ความเป็นกลางทางการเมืองในการคุ้มครองระบบคุณธรรม 
กล่าวโดยสรุปในเรื่องของระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การนําคุณธรรมเข้ามาสู่ระบบการ
บริหารทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่ใช้เหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์เป็นหลัก
สําคัญตามระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) หรือ ที่เรียกว่า ระบบชุบเลี้ยง ระบบพรรคพวก ซึ่งต้องยึดหลัก 4 
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ประการ ได้แก่ 1) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) เป็นการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การสมัครงาน การสรรหา แต่งตั้ง การพิจารณาค่าตอบแทน การอยู่ในกรอบระเบียบองค์การ 2) หลัก
ความสามารถ (Competence) เป็นการใช้การคัดเลือกจากความรู้ความสามารถของผู้เข้าสมัครให้ได้บุคลากรที่
เหมาะสม 3) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on tenure) เป็นหลักการที่ผู้บริหารใช้ในเรื่องของความ
มั่นคงในอาชีพการงาน โดยการดึงดูดใจ จูงใจให้ผู้มีความสามารถเข้าร่วมกับองค์การ ทํางานอยู่กับองค์การ มี
ความมุ่งมั่น และพัฒนาให้ก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และ 4) หลักความเป็นการทางการเมือง (Political neutrality) 
เป็นการไม่เปิดโอกาสให้อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงในกิจการงานหรือนักการเมืองหรือพรรค หลักผลงาน 
(Performance) เป็นหลักการเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยขั้นตอนที่นําผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ได้กําหนดไว้ 

ส่วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุรัตน์ อยู่ยอด (2544) ศึกษาเรื่องความสามารถของ อสม. ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานใน
อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของ 
อสม. ในการดําเนินงาน คือ ประสบการณ์การทํางานด้านพัฒนาชุมชน การได้รับการอบรมให้ความรู้ต่อเนื่อง 
การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การยอมรับจากสังคม และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

 ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. 
ในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานมี 2 ปจจัย คือ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของ อสม. และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ วิธีการคัดเลือกมาเป็น อสม. และการนิเทศงานของเจาหน้าที่สาธารณสุข 
ไมมีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. 
 จีรภา สุขสวัสดิ์ (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล
ฐานของ อสม. ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ไดแก เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ การเข้ามาเป็น อสม. อายุ 
รายได ระยะเวลาปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ําจุน 

 คเชนทร์ ชาญประเสริฐ (2551) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการดําเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า อสม. ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี ร้อยละ 53 มีเจตคติระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย=3.39 S.D.=0.35) 
แรงกดดันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย=3.31 S.D.=0.95) การมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.34 S.D.=0.42) และยังพบว่า แรงกดดันทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ 
อสม. ในการดําเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ส่วน
ความรู้และเจตคติไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 สิริญา ไผ่ปูอง (2559) ได้ศึกษาความรู้และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการ
วางแผน พัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา ในกลุ่ม อสม. 
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ตัวอย่าง จํานวน 337 คน ผลการศึกษา พบว่า อสม. ร้อยละ 51 มีความรู้ของเรื่องการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข
ระดับชุมชนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ โดยข้อคําถามที่ อสม. ตอบได้มากที่สุด คือ การดําเนินงานตามแผนงาน เมื่อสิ้นสุด
โครงการต้องมีการประเมินผล ร้อยละ 97.6 ส่วนข้อคําถามที่ตอบผิดมากที่สุด คือ การจัดทําแผนงานโครงการ 
ร้อยละ 53.7 ส่วนบทบาทของ อสม. ในการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 60.5 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อสม. เขียนแผนงานโครงการด้วยตัวเองน้อยที่สุด ร้อยละ 40.4 

 ชาติชาย สุวรรณนิตย์ (2560) ได้ศึกษาสถานการณ์งานสุขภาพภาคประชาชน ในปัจจุบันและทิศทาง 
การพัฒนาในอนาคต ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 3 กลุ่ม คือ (1) อสม. จํานวน 967 คน (2) เครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชนระดับอําเภอและตําบล จํานวน 160 คน และ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและสุขภาพภาค
ประชาชน จํานวน 24 ท่าน ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของ อสม. ในการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
ประกอบด้วย 1.บทบาทในทีมหมอครอบครัวที่ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การสํารวจ/ รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการจัดบริการสุขภาพ และการเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ 2.บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
จัดรณรงค์ให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 3.บทบาทในการดําเนินงานตําบลจัดการ
สุขภาพและหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมและร่วมรณรงค์ด้านสุขภาพดีวิถีไทยบทบาทในการทํางาน
ร่วมกับชมรม อสม. ได้แก่ การประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลการทํางานใน พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

ส่วนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

        จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย ได้นํามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการ
การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 รายละเอียด ได้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สรรหาและคัดเลือก อสม. 
- หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก 
- จํานวน อสม.   
- คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม 

ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 
- สรรหาและคัดเลือก อสม. 
- พัฒนาศักยภาพ อสม. 
- บทบาทหน้าท่ีของ อสม. 
- สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. 

 

สวัสดิการและการเสรมิสร้างขวญัก าลังใจ อสม. 
- สวัสดิการ 
- การเสรมิสร้างขวัญกําลังใจ อสม. 

 พัฒนาศักยภาพ อสม. 
- อสม. ใหม่  
- อสม. เช่ียวชาญ  
- อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน 
- อสม. 4.0 

 บทบาทหน้าท่ีของ อสม. 
- มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน  

- นโยบายกระทรวงสาธารณสุข (เชิงรุก)  

- ระเบียบกระทรวงฯ ปี 54 

- อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน 

- ร่วมในทีมหมอครอบครัว  

- อสม.4.0 

ผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงานของ อสม. 
- การลดปัญหาสุขภาพ 
- การลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการมสีุขภาพด ี
- การกําหนดมาตรการทางสังคม 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

16 

16 
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บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งได้จากการวิจัยในเอกสารในการศึกษาสถานการณ์
การพัฒนา อสม. ยุคปัจจุบันและแนวทางการพัฒนา อสม. ในยุค 4.0 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึก
ข้อมูล และตารางวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา อสม.  ที่ผู้ศึกษาสร้างในการสกัดและวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารที่คัดเลือกตามเกณฑ์ เอกสารนําเข้าสู่การวิเคราะห์เป็นเอกสารและบทความรายงานการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนา อสม. โดยสืบค้นข้อมูลจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เอกสารจากฐานข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งด้วยการสืบค้นด้วยมือและการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ คัดเลือกเอกสารตามเกณฑ์การศึกษา  

รูปแบบการศึกษา 
 รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยคัดเลือกเอกสารระดับทุติยภูมิ คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง หนังสือทางราชการ กฎระเบียบต่างๆ ของ
ภาครัฐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. โดยเอกสารหรือบทความที่
คัดเลือกมาจะต้องเป็นหนังสือทางราชการที่มีการระบุหน่วยงานที่สังกัดอย่างชัดเจนเช่น กฎกระทรวง 
พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ รายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อสม. เพ่ือสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนา 
อสม. ในยุค 4.0  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       เอกสารที่เป็นหนังสือทางราชการ กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลงาน วิจัย
ออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อสม. ประกอบด้วย 1) พัฒนาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) 2) นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการพัฒนา อสม. ในยุคปัจจุบัน 3) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยผลการคัดเลือกพบว่ามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร และ
วัตถุประสงค์งานวิจัย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562 (15 ปี) จํานวน 50 เรื่อง  

เกณฑ์ในการเลือกเอกสาร 

          การคัดเลือกเอกสาร หนังสือทางราชการ กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูล
งานวิจัยออนไลน์ต่างๆ จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ข้อมูลการวิจัยเอกสารต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยเหตุนี้ การคัดเลือกเอกสารเพ่ือนํามาวิเคราะห์จึงเป็นขั้นตอนที่มี
ความสําคัญมาก เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษามีจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่
จะต้องมีเกณฑ์สําหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ที่สําคัญประกอบด้วย  1)  ความจริง  2)  ความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ  3)  การเป็นตัวแทน และ 4) ความหมาย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆ สรุปได้ดังนี้  
(Scott, 1990: 1-2) 
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                   1) ความจริง (authenticity) หมายถึง เอกสารที่มาจากแหล่งเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาที่ตีพิมพ์  
                   2) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ  (credibility) หมายถึง เอกสารที่ปราศจากข้อผิดพลาดและการ
บิดเบือนข้อมูล เอกสารนั้นจะต้องไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาด บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง  
                   3) การเป็นตัวแทน (representativeness) หมายถึง เอกสารที่สามารถแสดงรายละเอียดแทน
เอกสารประเภทเดียวกันได้ รายละเอียดเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรได้ การเป็นตัวแทนมีหลายระดับ ระดับแรก  
หมายถึง การที่เอกสารนั้นสามารถใช้แทนหรือเป็นแบบฉบับที่แทนเอกสารประเภทเดียวกันได้หรือไม่  และระดับ
ที่สองคือ ข้อมูลในเอกสารที่จะนํามาวิเคราะห์นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรได้ 
                   4) ความหมาย  (meaning)  การใช้เกณฑ์ความหมาย หมายถึง เอกสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนัยสําคัญของการวิจัย การคัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจนและสามารถที่
จะเข้าใจได้ง่าย   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เนื่องจากการวิจัยได้กําหนดรูปแบบ คือ การวิจัยเชิงเอกสาร เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกข้อมูล สร้างโดย
ผู้วิจัยเพ่ือใช้สําหรับบันทึกข้อมูลที่สกัดได้จากการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ ตํารา ตลอดจนผลงานวิจัย
ประเภทต่างๆ รวมทั้งข้อมูลค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต เครื่องมือ
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเอกสาร ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสถานการณ์การพัฒนา อสม. ได้แก่ การสรรหา
และคัดเลือก อสม.  การพัฒนาศักยภาพ อสม. บทบาทหน้าที่ อสม. สวัสดิการ อสม. และการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ 
อสม. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. และ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) สืบค้นข้อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง หนังสือทางราชการ กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ อสม. ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2) บันทึกข้อมูลสาระสําคัญของรายงานวิจัย พร้อมกับบันทึกรายละเอียดของงานวิจัยในแบบสํารวจ
ข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive) ได้แก่ จํานวน ร้อยละ การพรรณนาข้อค้นพบ
ตามประเด็นของเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภทเรื่อง (categorization) ตามวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย
ของการศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือให้ตอบคําถามงานวิจัย (Research questions) รวมถึงการบรรยายเปรียบเทียบ 
(comparative description) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 
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 การวิจัยเอกสารวิเคราะห์เนื้อหาสําคัญจากผลการศึกษา โดยการใช้ตารางวิเคราะห์และจําแนกหมวดหมู่ 
จุดเด่นของการใช้ตารางวิเคราะห์ คือ ได้เห็นภาพรวมของเนื้อหาที่ศึกษารวมทั้งการตีความข้อมูล ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ มีดังนี้ 1) กําหนดคําสําคัญท่ีใช้ในการสืบค้น ได้แก่ คําว่า “อสม.” “สาธารณสุขมูลฐาน” “ทิศทางการ
พัฒนา อสม.”และ“ยุคดิจิทัล” 2) กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562 
(15 ปี)  3) การรวบรวมข้อมูล แล้วคัดกรองเอกสารตามเกณฑ์การคัดเข้าที่กําหนดไว้ ประมวลข้อมูลบันทึกข้อมูลที่
ได้ลงในตารางวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา อสม. 4) การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการวิเคราะห์ที่กําหนด 
วิเคราะห์จํานวน ลักษณะทั่วไปของงานศึกษาโดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 5) สังเคราะห์แก่นความคิดจาก
การวิเคราะห์เอกสาร 6) วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา อสม. และ 7) สรุปรายงานการวิจัย  

ผลการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารเอกสารทางราชการ กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ฐานข้อมูลงาน วิจัยออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อสม. ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562 (15 ปี) 
จํานวน 50 เรื่อง ประกอบด้วย ผลการพัฒนา อสม. ที่ผ่านมา จํานวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56 ทิศทางการ
พัฒนา อสม. จํานวน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44 รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา อสม. (n=50) 

ประเด็น จ านวน (เรื่อง)  ร้อยละ 
ผลการพัฒนา อสม. ที่ผ่านมา   
      การพัฒนาโดยส่วนกลาง 20 40 
      การพัฒนาในพื้นที่ 8 16 
ทิศทางการพัฒนา อสม. 22 44 
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บทท่ี 4  

ผลการศึกษา 

การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสถานการณ์การพัฒนา อสม. ในยุคปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา อสม. ในอนาคต ใช้รูปแบบการศึกษา
เป็นวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลในการเก็บข้อมูล จากการทบทวน
สถานการณ์และแนวคิดสําคัญโดยนักวิจัย ตามประเด็นการพัฒนา อสม. ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การ
พัฒนาศักยภาพ บทบาทหน้าที่ สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ รวมถึง
การตีความเพ่ือการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการศึกษาแบ่งได้เป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การสรรหาและคัดเลือก อสม. 
ส่วนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ส่วนที่ 3 บทบาทหน้าที่ อสม. 
ส่วนที่ 4 การสนับสนุนสวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. 
ส่วนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การสรรหาและคัดเลือก อสม. 
การศึกษาสถานการณ์การสรรหาและคัดเลือก อสม. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยของ นพ. โกมาตร 

จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ ในปี พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพ่ือศึกษาบทบาท กระบวนการทํางาน และกลไกการ
สนับสนุน อสม. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เปรียบเทียบกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุข พ.ศ. 2554 (ระเบียบฯ ปี 2554) ประกอบด้วย คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก อสม. 
รูปแบบการคัดเลือก อสม. ใหม่ อัตราส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน การจัดอบรม อสม. ใหม่ เนื้อหาหลักสูตรที่ใช้
ฝึกอบรม  มีผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการสรรหาและคัดเลือก อสม. ระหว่างงานวิจัยที่ผ่านมากับระเบียบฯ ปี 2554 

ประเด็น 
งานวิจัยท่ีผ่านมา 

(โกมาตร และคณะ 2550) 
ระเบียบฯ ปี 2554 

คุณสมบัต ิ 1. เป็นบุคคลที่ชาวบ้านในละแวก/คุ้ม ให้การ
ยอมรับและเชื่อถือ รวมถึงได้รับความไว้วางใจ
และยกย่องจากประชาชนในพื้นที่ 

2. ต้องสมัครใจและเต็มใจช่วยเหลืองานชุมชน
ด้วยความเสียสละ มีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณสุข 
 

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยในหมู่บ้านนั้น

อย่างน้อย 6 เดือน 
3. สามารถอ่านออกเขียนได้ 
4. สมัครใจและเสียสละในการดํา เนินงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการสรรหาและคัดเลือก อสม. จากงานวิจัยที่ผ่านมากับระเบียบฯ ปี 2554 (ต่อ) 

ประเด็น 
งานวิจัยท่ีผ่านมา 

(โกมาตร และคณะ 2550) 
ระเบียบฯ ปี 2554 

คุณสมบัติ 3. มีเวลาเพียงพอทีจ่ะช่วยเหลือชมุชน มีภูมลิําเนา 
   ในหมู่บ้านนั้น อยูป่ระจําในหมู่บ้าน ไม่ยา้ยถิ่น 
   ในระยะเวลา 1 - 2 ป ี
4. มีความรู้ข้ันต่ําสามารถอ่านออกเขียนได้  
5. เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาสุขภาพ 
    และการพัฒนาชุมชน และต้องได้รับการ 
    รับรองจากกรรมการหมู่บ้านว่าเป็นผู้ที่มี 
    ความประพฤติที่ดี 
6. ไม่ควรเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างรัฐ กํานัน  
    ผู้ใหญ่บ้าน ภิกษุ หรือแพทยป์ระจําตาํบล 

5. ประสงค์เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดําเนินงาน 
    สาธารณสุขมูลฐานและต้องการพัฒนาชุมชน 
6. มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี  
    ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน 
7. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรม 
    ทางดา้นสุขภาพที่เปน็แบบอย่าง 
8. มีเวลาให้กับการทํางานในบทบาท อสม. 

รูปแบบการ
คัดเลือก 
อสม. ใหม่ 

ใช้กระบวนการแบบสังคมมิติ ผู้คัดเลือก อสม. มี
หลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. กลุ่ม อสม. 
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้คัดเลือก 
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. 
4. อสม.ร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้าน 
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. และผู้นําชุมชน 
6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. ผู้นําชุมชน

และชาวบ้าน 

ใช้วิถีทางประชาธิปไตยหรือวิธีการทางสังคมมิติ 
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ชุมชนหรือหมู่บ้านคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนด โดยผ่านความเห็นชอบของ
หัวหน้าครัวเรือนไม่น้อยกว่า 10 หลังคาเรือน 

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสนอชื่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด 

อัตราส่วน 
อสม. ต่อ
หลังคาเรือน 

อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรือน  อสม. 1 คน ไม่น้อยกว่า 10 หลังคาเรือน 

การจัดอบรม  
อสม. ใหม่ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมกับ 
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
องค์กร อสม. สนับสนุนให้มีการจัดอบรมตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการกลางกําหนด 

เนื้อหา
หลักสูตรที่ใช้
ฝึกอบรม 

จะจัดให้มีการอบรม 1 – 3 วัน เนื้อหา
ประกอบด้วย การสร้างสุขภาพ การปูองกันเฝูา
ระวังโรค การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต 
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก และโครงการหลักประกัน
สุขภาพ  

หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. พุทธศักราช 
2550 ประกอบด้วย 2 หมวด  
หมวดวิชาหลัก จํานวน 8 วิชา เวลาอบรม 37 
ชั่วโมง หมวดวชิาเลือก เวลา 6 ชั่วโมง 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น อสม. รูปแบบการคัดเลือก อสม. ใหม่ 
และ การกําหนดอัตราส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาของนพ. โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย์ และคณะกับระเบียบฯ ปี 2554 การจัดอบรม อสม. ใหม่ ในพ้ืนที่มีการจัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ส่วนระเบียบฯ ปี 2554 กําหนดให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมกับ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(อปท.) และองค์กร อสม. สนับสนุนให้มีการจัดอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางกําหนด และเนื้อหา
หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมระเบียบฯ ปี 2554 กําหนดให้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. พุทธศักราช 2550 

เนื่องจากหลังจากปี พ.ศ. 2550 ไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสถานการณ์การสรรหาและคัดเลือก 
อสม. จึงสรุปการสรรหาและคัดเลือก อสม. ปัจจุบันใช้ระเบียบฯ ปี 2554 เป็นแนวทางการในการปฏิบัติ 

 ปีงบประมาณ 2562 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กําหนดโควต้า อสม. ทั่วประเทศ จํานวน 
1,039,729 คน มีอัตราส่วน อสม. 1 คน ต่อ 22 หลังคาเรือน เมื่อจําแนกรายเขตสุขภาพ พบว่า เขตที่มี
อัตราส่วน อสม. ต่อ จํานวนหลังคาเรือนมากที่สุด คือ เขต 6 อัตราส่วน อสม. 1 คน ต่อ 43 หลังคาเรือน
รองลงมา คือ เขต 4 และ 5 มีอัตราส่วนต่อหลังคาเรือน 37 และ 29 ตามลําดับ ส่วนเขตที่มีอัตราส่วนน้อยที่สุด 
คือ เขต 7 มีอัตราส่วน อสม. 1 คน ต่อ 15 หลังคาเรือน รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จํานวนโควต้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และอัตราส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน
จําแนกรายเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ จ านวน อสม. ตามโควต้า (คน) อัตราส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน* 
1         132,380  18 
2         70,725  18 
3         60,140  18 
4         64,821  37 
5         72,939  29 
6         72,882  43 
7       104,798  15 
8       106,167  17 
9       129,320  17 

10         86,654  16 
11         75,644  25 
12         63,259  25 

รวมทั่วประเทศ     1,039,729  22 
 ที่มา : ฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 

* จํานวนหลังคาเรือนจากกรมการปกครอง 

 จากฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net ปัจจุบันมีจํานวน อสม. ทั้งหมด 
1,054,139 คน เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมาอายุระหว่าง 
41 – 50 ปี และ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.41 ร้อยละ 28.93 และ ร้อยละ 19.89 ตามลําดับ อสม. 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.58 หรืออัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1 : 3.72 การศึกษา อสม. 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาและอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 60.15 
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ร้อยละ 15.75 ร้อยละ 3.44 ตามลําดับ ระยะเวลาการเป็น อสม. ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 11 – 
20 ปี รองลงมาคือ 0 – 10 ปี และ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.87 ร้อยละ 34.93 ร้อยละ 18.46 
ตามลําดับ อาชีพ อสม. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมา คือ รับจ้าง และ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 
60.61 ร้อยละ 17.80 ร้อยละ 6.89 ตามลําดับ การรับค่าปุวยการ พบว่า มีสิทธิรับค่าปุวยการ จํานวน 
1,039,729 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 รอรับสิทธิ จํานวน 11,057 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 และไม่ขอรับ
สิทธิ จํานวน 3,353 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
จ านวน อสม. ทั้งหมด 1,054,139 คน (76 จังหวัด) 
อายุ   
   20 – 30 ป ี  27,659  2.62 
   31 – 40 ป ี  102,435  9.72 
   41 – 50 ป ี  304,939  28.93 
   51 – 60 ป ี  362,743  34.41 
   61 ปีขึ้นไป  209,705  19.89 
   ไม่ระบุ  46,658  4.43 
เพศ   
   ชาย  219,788  20.85 
   หญิง  817,801  77.58 
   ไม่ระบุ  16,550  1.57 
การศึกษา   
   ประถมศึกษา        634,064  60.15 
   มัธยมศึกษา        166,026  15.75 
   อนุปริญญา           36,262  3.44 
   ปริญญาตรี          24,350  2.31 
   สูงกว่าปริญญาตรี                737  0.07 
   ไม่ระบุ        192,700  18.28 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย (ต่อ) 
คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาการเป็น อสม.   
   0 - 10 ป ี  368,211  34.93 
   11 – 20 ป ี  409,744  38.87 
   21 – 30 ป ี  194,594  18.46 
   31 – 40 ป ี  50,177  4.76 
   40 ปีขึ้นไป  2,214  0.21 
   ไม่ระบุ  29,199  2.77 
อาชีพ    
   รับจ้าง  187,637  17.80 
   เกษตรกร  638,914  60.61 
   ค้าขาย  72,630  6.89 
   งานบ้าน  46,909  4.45 
   อ่ืนๆ  9,803  0.93 
   ไม่ระบุ  98,246  9.32 
การรับค่าปุวยการ   
   มีสิทธิรับค่าปุวยการ 1,039,729 98.63 
   รอรับสิทธิ 11,057 1.05 
   ไม่ขอรับสิทธิ 3,353 0.32 
ที่มา : ฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 กําหนดให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. ใหม่ ก่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนา อสม. 
ตามหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ การพัฒนา อสม. ตามหลักสูตร อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน การพัฒนา อสม. 
4.0 และการส่งเสริมองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 อสม. ใหม่ 

 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ข้อ 20 
ระบุให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร อสม. สนับสนุนการ
จัดการให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. ที่คณะกรรมการกลาง 
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กําหนด ณ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และในบทเฉพาะกาล ข้อ 35 
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พุทธศักราช 2550 ถือว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตามระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดแย้ง โดยหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พุทธศักราช 2550 กําหนดเนื้อหาวิชาไว้เป็น 2 หมวด คือหมวดวิชาหลัก 
จํานวน 8 วิชา เวลา 37 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) วิชาสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 2) 
วิชา อสม. 3) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม. 4) วิชาสุขภาพดีมีสุข 5) วิชาการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็น 
6) วิชาการสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 7) วิชาการจัดทําแผน/โครงการของชุมชน 8) วิชาการบริหาร
จัดการ และหมวดวิชาเลือก เวลา 6 ชั่วโมง พิจารณาเลือกสอนตามปัญหา และความจําเป็นของพ้ืนที่และ
ลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับ มีเปูาหมายในการพัฒนา อสม. ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และความสามารถ
ในการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ อสม. มีมาตรฐานสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดังนี้  

1) สามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
2) สามารถเป็นผู้นําในงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค รักษา พยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสมรรถนะ และ

คุ้มครองผู้บริโภค 
3) สามารถสร้างและบริหารเครือข่ายในการดําเนินงานสร้างสุขภาพแบบหุ้นส่วน 
4) สามารถรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัวและรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 
5) สามารถเตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
6) สามารถสร้างจิตสํานึกเรื่องจิตอาสาในการร่วมจัดการสุขภาพชุมชน 
7) สามารถสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน แกนนําอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน 

2.2 อสม. เชี่ยวชาญ 10 ด้าน  

 ปีงบประมาณ 2556 จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้พัฒนา อสม. 
เชี่ยวชาญ 10 ด้าน ตามหลักสูตรการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโครงการอบรมฟ้ืนฟู อสม. พ.ศ. 
๒๕๕๕ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ ๗ สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักสูตรได้ให้ความหมายของ อสม. เชี่ยวชาญ หมายถึง 
การพัฒนาให้ อสม. มีความรู้ความสามารถมีทักษะปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน  คุณสมบัติของ อสม. ที่จะ
คัดเลือกเป็น อสม. เชี่ยวชาญ คือ ๑) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ปีพุทธศักราช 
๒๕๕๐ และ ๒) ต้องผ่านประสบการณ์การทํางานในสาขานั้นๆ มาก่อนอย่างน้อย ๒ ปี วัตถุประสงค์เฉพาะของการ
อบรม อสม. เชี่ยวชาญ ๑๐ สาขา ได้แก่  

๑) มีความรู้มีทักษะ ในสาขานั้นๆ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
๒) สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนในสาขานั้น ๆ 
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๓) สามารถบริหารจัดการ วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการ
กับแผนของชุมชน/ท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลและจากแหล่งอื่น ๆ ได้ 

๔) สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในสาขานั้นๆ ได้  
หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ 10 ด้าน ประกอบด้วย 100 ชั่วโมง มีเนื้อหา ดังนี้ 1) ด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ 12 ชั่วโมง 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังปูองกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 12 
ชั่วโมง 3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน 1 ชั่วโมง 4) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 12 
ชั่วโมง 5) การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 1 ชั่วโมง 6) 
การดูแลตนเองและชุมชนด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 ชั่วโมง (การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ) 7) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 12 ชั่วโมง 8) การเฝูาระวัง ปูองกันโรคเอดส์ 12 ชั่วโมง 
9) การจัดการสุขภาพชุมชน 12 ชั่วโมง และ 10) การจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก 14 ชั่วโมง ผลการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จํานวน 334,994 คน และ จํานวน 209,498 คน ตามลําดับ 
รวมทัง้สิ้น 544,492 คน  

2.3 อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน 

ปีงบประมาณ 2556 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการ
สุขภาพชุมชน เพ่ือเป็นแกนนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับตําบล และเป็นต้นแบบและการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับคนในชุมชนต่อไป หลักสูตรประกอบด้วย 6 วิชา 12 ชั่วโมง 
ดังนี้ 1) ทิศทางนโยบายชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง 2) กระบวนการจัดการสุขภาพ 
และบทบาทของ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน 3) กระบวนการ 3 อ. 2 ส. เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
4) การประเมินตนเองด้วย 3 อ. 2 ส. เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 5) เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และ 6) การสร้างคู่หูเสริมพลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกปฏิบัติ ผลการอบรม 
จํานวน 49,168 คน  

ปีงบประมาณ 2557 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้ปรับหลักสูตร อสม. นักจัดการสุขภาพ
ชุมชน เป็น อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มวัย 
หลักสูตรประกอบด้วย 6 วิชา 18 ชั่วโมง ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ได้แก่ 1) อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน 2) 
อสม. กับการจัดการสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก 3) อสม.กับการจัดการสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย 4) อสม.กับการจัดการ
สุขภาพกลุ่มวัยทํางาน 5) อสม.กับการจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ และ 6) อสม.กับการจัดการสุขภาพกลุ่มผู้พิการ 
ผลการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2557 - 2562 จํานวน 51,027 คน 
จํานวน 255,477 คน จํานวน 53,080 คน จํานวน 74,682 คน จํานวน 86,228 คน และจํานวน 
164,225 คน ตามลําดับ มีผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ระหว่าง ปีงบประมาณ 
2556 – 2562 จํานวน 733,887 คน  

2.4 อสม. 4.0  

 ปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุน
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บริการสุขภาพจึงมีการพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 มีคุณลักษณะ คือ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้  มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ และมีจิตอาสาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2561 มุ่งเน้นให้มี
ความรอบรู้และทักษะด้านการช่วยชีวิตฉุกเฉินและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
และปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการชวนคนสูบบุหรี่ให้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์
ราชัน รวมถึงการติดตาม ให้กําลังใจผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สําเร็จ กระบวนการพัฒนามีการ
ปรับเปลี่ยนจากวิธีการอบรมเป็นการส่งเสริมให้ อสม. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากช่องทางต่างๆ เช่น สื่อความรู้ 
application “Smart อสม.” เป็นต้น ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 คือ จํานวน 
301,090 คน และ จํานวน 319,388 คน ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 620,487 คน 

2.5 องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค 

 ปีงบประมาณ 2558 – 2560 มีการพัฒนาบทบาทการเป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพโดยประกวด
องค์กร อสม. ต้นแบบ สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการส่งเสริมบทบาท ชมรม อสม. 
ในการเป็นต้นแบบสุขภาพดีให้ชุมชน 

 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2558 – 2560 ยังมีการอบรม อสม.หลักสูตร เฝูาระวังปูองกันการทุจริต
ในระดับชุมชน (ป.ป.ช.) รวมทั้งสิ้นจํานวน 267,671 คน ปีงบประมาณ 2561 อบรม อสม. เฝูาระวังพฤติกรรม
เสี่ยงวัยสูงอายุ จํานวน 26,320 คน และ อสม. เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงวัยทํางาน จํานวน 37,291 คน และการ
คัดเลือก อสม. ดีเด่น 11 สาขา ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท อสม. ในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 

ปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนา วิธีการพัฒนา อสม. บทบาท อสม. ในการปฏิบัติงาน ผลงาน (คน) 
2556 อสม.เชี่ยวชาญ  อบรม อสม. มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติงานได้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

10 ด้าน 
334,994  

 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน อบรม อสม.มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน 49,168 
2557 อสม.เชี่ยวชาญ อบรม อสม.มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติงานได้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

10 ด้าน 
209,498 

 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามกลุ่มวัย 

อบรม นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย 51,027 

 อสม. เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง อบรม ถ่ายทอด ให้คําแนะนําแก่ประชาชนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสําคัญ และ
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปูองกันและลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง 

454 

 อสม. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อบรม สื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านชุมชนอีกทั้งช่วยเฝูาระวัง ปูองกัน ความเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลาในชุมชน 

1,000 
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ตารางที่ 5 ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 (ต่อ)  

ปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนา วิธีการพัฒนา อสม. บทบาท อสม. ในการปฏิบัติงาน ผลงาน (คน) 
2558 อสม.ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตในระดับชุมชน 
อบรม มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนและ

สามารถขยายเครือข่ายได้ 10 - 15 รายต่อคน 
91,800 

 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามกลุ่มวัย 

อบรม จัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย 255,477 

 อสม.ชวนคนเลิกสูบบุหรี่ ประชุมชี้แจง 1. ชักชวนประชาชน/อสม. เลิกบุหรี่  
2. ให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ ให้กําลังใจ และคําแนะนําในการเลิกบุหรี่หรือเข้า
ระบบบําบัด 
3. ติดตาม 3 เดือน – 1 ปี 

112,235 

 องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ 
ลดเสี่ยง ลดโรค 

ประกวดองค์กร อสม. 
ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 

องค์กร อสม. ต้นแบบ สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 36 องค์กร 

2559 อสม.ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับชุมชน 

อบรม มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนและ
สามารถขยายเครือข่ายได้ 10 รายขึ้นไป 

87,947 

 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามกลุ่มวัย 

อบรม จัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยในชุมชน 53,080 

 องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ 
ลดเสี่ยง ลดโรค 

ประกวดองค์กร อสม. 
ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 

องค์กร อสม. ต้นแบบ สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 36 องค์กร 
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ตารางที่ 5 ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 (ต่อ) 

ปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนา วิธีการพัฒนา อสม. บทบาท อสม. ในการปฏิบัติงาน ผลงาน (คน) 
2560 อสม.เฝูาระวังปูองกันการ

ทุจริตในระดับชุมชน 
อบรม มีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันการทุจริตในระดับชุมชนและสามารถขยาย

เครือข่ายได้ 
87,924 

 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามกลุ่มวัย 

อบรม จัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยในชุมชน 74,682 

 องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ ลด
เสี่ยง ลดโรค 

ประกวดองค์กร อสม. 
ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 

องค์กร อสม. ต้นแบบ สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 36 องค์กร 

2561 อสม. 4.0 1. อบรม 
2. เรียนรู้ผ่าน
เครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น 
application “Smart  
อสม.” 

1. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 2. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) 3. มีจิตอาสาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

- 301,090 
(อสม. 4.0) 

- 289,756   
(มีความรู้firstaid) 

- 250,567 
(มีทักษะ CPR) 

 อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามกลุ่มวัย 

อบรม เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 86,228 

 อสม. เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
วัยทํางาน 

อบรม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/บริการเพื่อสร้างสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยง
ในกลุ่มวัยทํางานของชุมชน ดังนี้ 
1. เฝูาระวัง คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทํางาน 2. ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทํางาน 3. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. 
ในชุมชน 4. เฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน 5. จัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มวัยทํางานในชุมชน 

37,291 
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ตารางที่ 5 ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 (ต่อ) 

ปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนา วิธีการพัฒนา อสม. บทบาท อสม. ในการปฏิบัติงาน ผลงาน (คน) 
2561 (ต่อ) อสม. เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง

วัยสูงอายุ 
อบรม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/บริการเพ่ือสร้างสุขภาพและลดพฤติกรรม

เสี่ยงในกลุ่มวัยผู้สูงอายุของชุมชน ดังนี้ 
1. เฝูาระวัง คัดกรองสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 2. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ 3. สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมสร้างสุขภาพและลด
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยสูงอายุ 4. ร่วมกับทีมหมอครอบครัว ให้บริการการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care) 5. จัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือเอ้ือต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มผู้สูงอายุ 

26,320 

2562 อสม.4.0 1. อบรม 
2. เรียนรู้ผ่าน
เครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น application 
“Smart อสม.” www.
อสม.com, Official 
Line@ Smart อสม. หรือ
โปรแกรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) การลด ละ เลิกบุหรี่ การ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (LTC) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) การปูองกัน
วัณโรคในชุมชน (TB) หรือเรื่องอ่ืนๆ 
2. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ได้แก่ การเป็นต้นแบบ
พฤติกรรมสุขภาพในการลด ละ เลิกบุหรี่ และชักชวนผู้ที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ
บุหรี่ได้ รวมถึงการจัดการสุขภาพชุมชน 
3. เป็นจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข : การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและทักษะการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 

319,388 
 

 อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามกลุ่มวัย 

อบรม เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 164,225 

ที่มา : ฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 และ 
        รายงานประจําปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2556 – 2562 
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 จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปสถานการณ์การพัฒนาศักยภาพ อสม. ได้ ดังนี้ 
1. อสม. ทุกคนต้องผ่าน หลักสูตร อสม. ใหม ่ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) พุทธศักราช 2550 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย 2 หมวด คือหมวดวิชาหลัก จํานวน 8 วิชา เวลา 37 ชั่วโมง 
และหมวดวิชาเลือก เวลา 6 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ อสม. มีมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข  

2. ช่วงแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 11 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559  
- ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ 10 

ด้าน เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ความสามารถมีทักษะปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ 10 
ด้าน จํานวน 544,492 คน 

- ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2562 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้มีการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน เพ่ือเป็นแกนนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับตําบล และเป็นต้นแบบ
และการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับคนในชุมชนต่อไป  รวมทั้งแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชนตามกลุ่มวัย ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน จํานวน 733,887 คน 

3. ช่วงแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564  
ปีงบประมาณ 2561 – 2562 กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนา อสม. 4.0 มุ่งเน้นการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีจิตอาสาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ผลการพัฒนา 
อสม. 4.0 รวมทั้งสิ้น 620,487 คน 

ส่วนที่ 3 บทบาทหน้าที่ อสม. 
 บทบาทหน้าที่ของ อสม. ตามนโยบาย/แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ได้แก่ บทบาทตามมาตรฐาน
สาธารณสุขมูลฐาน บทบาทตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก บทบาท 
อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ บทบาท อสม. 
นักจัดการสุขภาพชุมชน บทบาท อสม. ในทีมหมอครอบครัว และบทบาท อสม. 4.0 มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 บทบาทตามมาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน 
ในปี พ.ศ. 2550 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําบ้าน (อสม.) ปีพุทธศักราช 2550 ขึ้นเพ่ือใช้สําหรับการฝึกอบรมประชาชนผู้มีจิตอาสาเข้ามา
เป็น อสม. ได้กําหนดบทบาทตามมาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนี้ 

1) เป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน 
 2) เป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ในเรื่องต่างๆ 
14 องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 3) เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่การส่งต่อผู้ปุวยและการติดตามดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการ
ส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมกําเนิด ถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ 
 4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. ในการ 

- จัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน  
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- ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของหมู่บ้านชุมชน 
- ให้บริการที่จําเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 

 5) เฝูาระวังและปูองกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน  
 6) เป็นผู้นําในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  
 7) เป็นแกนนําในการชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการความจําเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และรวมกลุ่มในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ 
 8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้านโดยเป็นแกนนําในการประสานงานกับ
กลุ่มผู้นําชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) กระตุ้นให้มีการวางแผนและการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
งานสาธารณสุขของหมู่บ้าน 

3.2 บทบาทตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก) 
 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก 
เพ่ือส่งเสริมบทบาท อสม. ให้ปฏิบัติการเชิงรุกในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ปุวย และเฝูาระวังโรคในชุมชน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าปุวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 “ค่าปุวยการ” หมายความว่า 
เงินที่ทางราชการจ่ายตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ 

ข้อ ๗ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าปุวยการตามระเบียบนี้ จะต้อง
เป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีผลงานและบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) มีระยะเวลาในการทํางานที่แน่นอน อย่างน้อย ๑ วันต่อสัปดาห์ หรืออย่างน้อย ๔ วันต่อเดือน ใน
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้องมีการอบรม การดําเนินกิจกรรมและการรายงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อย่างเป็นระบบตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและ
ปัญหาของพ้ืนที ่

๒) มีการอบรมและปฏิบัติหน้าที่จริงในหมู่บ้านหรือชุมชนและมีการรายงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อย่างเป็นระบบตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบรมเพ่ิมพูนความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน และให้มีการปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านหรือชุมชนในภารกิจซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 

(๑)  การดูแลหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด 
ก.  การสํารวจหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ข.  การให้คําแนะนําการไปฝากครรภ์ 
ค.  การดูแลเฝูาระวังภาวะเสี่ยง ของหญิงตั้งครรภ์ 
(๒)  การสร้างเด็กไทยในอนาคต 
ก.  นมแม่  สายใยรักแห่งครอบครัว  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกเดือน 



34 
 

ข.  การส่งเสริมการเล่านิทานให้กับเด็ก 
ค.  การประเมินสุขภาพเด็ก  และส่งเสริมพัฒนาเด็ก 
(๓)  การดูแลผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
ก.  การสํารวจและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ข.  การจัดทําแผนหรือกิจกรรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมกับชุมชน ค. การเยี่ยมบ้าน

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ง.  การดําเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
ข้อ ๔ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบรมเพ่ิมพูนความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและปฏิบัติ

หน้าที่ในหมูบ่้านหรือชุมชน ตามความจ าเป็นหรือสภาพปัญหาของชุมชน ตามช่วงปฏิทินการรณรงค์ของกระทรวง
สาธารณสุข เช่น 

(๑)  อุบัติเหตุในชุมชน ช่วงเดือนเมษายน 
ก.  การจัดเวทีในหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือหามาตรการทางสังคมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน 
ข. การให้บริการประชาชนในจุดตรวจบริเวณถนนสายต่างๆ เช่น การตรวจวัด ความดันโลหิต ชีพจร 

การนวดเพื่อสุขภาพ 
ค. การจัดกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้าน 
ง.  การประชาสัมพันธ์การห้ามจําหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี การโทร แจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลข ๑๖๖๙ 
(๒)  การเฝูาระวังและควบคุมวัณโรคโดยชุมชน ช่วงเดือนพฤษภาคม  
ก.  การรณรงค์ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ 
ข. อสม. นําข้อมูลจากการรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนผ่านเวทีชาวบ้าน หอกระจายข่าว วิทยุ

ชุมชน ฯลฯ 
ค. การจัดทําแผนชุมชนร่วมกับเครือข่าย  
(๓) ภาวะโลกร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน 
ก.   จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น การปลูกต้นไม้ และอ่ืนๆ 
ข.   การจัดทําแผนชุมชนหรือกิจกรรมการเฝูาระวัง ปูองกันและลดภาวะโลกร้อน 
(๔) การเฝูาระวังยาเสพติดในชุมชน ช่วงเดือนกรกฎาคม 
ก. จัดกิจกรรมรณรงค์เฝูาระวังยาเสพติดในชุมชน 
ข. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลชุมชน 
ค. การใช้มาตรการทางสังคมในการปูองกันยาเสพติด 
ง. นวัตกรรมการเฝูาระวังปูองกันยาเสพติดในชุมชน 
(๕) โรคหัวใจ ช่วงเดือนกันยายน 
ก. จัดกิจกรรมออกกําลังกายต่อต้านโรคหัวใจ 
ข. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลชุมชน 
ค. การกําหนดจุดหมายปลายทาง มาตรการทางสังคมตามความคิดริเริ่มของ อสม. และชุมชนในการ

ปูองกันและควบคุมโรคหัวใจ 
(๖) อ่ืนๆ ตามสภาพปัญหาของชุมชน 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้เพ่ิมค่าปุวยการให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จากเดิมในอัตราหกร้อยบาทต่อคน เป็นอัตราหนึ่งพันบาทต่อคน กระทรวง
สาธารณสุขได้ปรับบทบาท อสม. ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เพ่ือ
รองรับสถานการณ์สังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ประชาชนปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข และออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าปุวยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 
2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในข้อ 5 กําหนดให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้กําหนดรายงานผล
การปฏิบัติงาน (อสม.1) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โดยหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนี้ ข้อ 5 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ อสม.1 
และส่งให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชนภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยกิจกรรมที่ อสม. 
ต้องปฏิบัติและรายงานทุกเดือน ได้แก่ 

1) การส่งเสริมสุขภาพ  
- เยี่ยมใหคําแนะนําหญิงตั้งครรภ รวมถึงคน้หาหญิงตั้งครรภอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี 
- บริการเยี่ยมใหคําแนะนําหญิงหลังคลอด ค้นหามารดาที่ไมสามารถเลี้ยงดูบุตรดวยนมแม่อยาง

เดียวครบ 6 เดือน 
- เยี่ยมบานและใหคําแนะนําผูสูงอายุดานการดูแลสุขภาพ ค้นหาผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังและถูก

ทอดทิ้งอยูเพียงลําพัง 
- เยี่ยมบานและใหคําแนะนําผูพิการดานการดูแลสุขภาพ 

2) การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค 
- การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  
- ใหคําแนะนํากลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
- ใหคําแนะนําประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ/อาหาร/เกลือที่ผสมไอโอดีน และลดกิน หวาน อาหาร

มันและเค็ม 
3) การฟื้นฟูสุขภาพ เยี่ยมบาน ใหคําแนะนําการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง หัวใจ 
4) การคุ้มครองผู้บริโภค เฝาระวังและใหคําแนะนําการบริโภคอาหารปลอดภัย 
5) การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพต าบล  

- รวมกิจกรรมจิตอาสากับเครือขายอื่น 
- จัดทําแผนสุขภาพ จัดหางบประมาณ จัดกิจกรรมสุขภาพ และประเมินผล 

6) กิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ ชักชวนคนให้เลิกบุหรี่ และติดตามผู้เลิกบุหรี่ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
7) การสนับสนุนอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ในกลมุผูสูงอายุติดบานติดเตียง กลุมผูปวยโรค

ไมติดต่อเรื้อรัง และกลุม่ผูปวยที่มีปญหาโรคไต 
8) การใชยาอยางสมเหตุสมผล/การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ 

- ใหความรูพ้ืนฐานการใชยาปฏิชีวนะ หรือขอควรระวังการซื้อยากินเองสําหรับโรคหวัด/ทองเสีย 
และการใชสมุนไพรที่เสี่ยงตอการผสมสาร สเตียรอยด์ 

- เฝาระวังและใหคําแนะนําการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ และรวมสํารวจรานชําในชุมชนเพ่ือปลอด
ยาปฏิชีวนะ ยาชุด 

9) การเขารวมกับทีมหมอครอบครัว การชวยเหลือ ดูแลผูปวย และครอบครัวในชุมชน 
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บทบาทหน้าที่ อสม. ที่ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ปุวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552 ได้แก่ บทบาทตามข้อที่ 7 การสนับสนุน
อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ข้อ 8 การใช้ยาอย่างเหตุสมผล/การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ข้อ 9 การ
เข้าร่วมกับทีมหมอครอบครัว 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า บทบาท อสม. ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (โครงการส่งเสริม 
อสม. เชิงรุก) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ อสม. (อสม. 1) เป็นการกําหนดบทบาทสําหรับ อสม. ที่
จะมีสิทธิรับค่าปุวยการ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าปุวยการของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับ
เงินค่าปุวยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 3.3 บทบาทตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ 
กําหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ข้อ  ๒๗ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

๑)  ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
๒)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค ์และให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
๓)  ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข หรือบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนๆ 

 ๔)  จัดกิจกรรมเฝูาระวังและปูองกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่น 
๕)  เป็นแกนนําในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งอ่ืนๆ 
๖)  ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน 

และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 
๗)  ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุม ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 
๘)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจะต้องดําเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
๙)  ประสานการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 

 บทบาทหน้าที่ อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการกําหนดบทบาทการปฏิบัติงานสําหรับ อสม. ทุกคนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

3.4 บทบาท อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน 
ตามคู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2556 จัดทําโดยกองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน ไดก้ําหนดให้ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ และเป็นผู้ร่วมดําเนินการ 
สั่งการ ควบคุม กํากับ ให้คําชี้แนะ ในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน เพ่ือให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ เฝูา
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ระวังปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน นําไปสู่การพัฒนา การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ มีบทบาท ดังนี้ 

1) เป็นผู้ปฏิบัติตน และนําพาบุคคลในครอบครัวปฏิบัติตามหลัก ๓อ. ๒ส.  
2) เป็นผู้ร่วมดําเนินการสั่งการ ควบคุมกํากับ ให้คําชี้แนะ ในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน 

2.1) การจัดทําแผนด้านสุขภาพ ระดมพลังความคิดเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดแผนสร้างเสริมสุขภาพสู่
การปฏิบัติ และแผนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

2.2) การจัดการงบประมาณ เป็นแกนนําในการระดมทุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่จําเป็นใน
การขับเคลื่อนแผนการสร้างเสริมสุขภาพ  

2.3) การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแกนนําจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เช่นการเฝูา
ระวังโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ และเป็นบุคคลตัวอย่างในการนําออกกําลังกายด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมตามวัย สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน เป็นต้น 

2.4) การประเมินผลการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
3) เป็นแกนนําในการสร้างเสริมสุขภาพให้คนในชุมชนตื่นตัว และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
4) เป็นแกนนําในการริเริ่มและสนับสนุนให้เกิดมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ 
บทบาททีส่ําคัญของ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน คือ การเป็นผู้นําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. 

การเป็นบุคคลต้นแบบ เป็นแกนนําในการสร้างสุขภาพคนในครอบครัว และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีในชุมชน 

3.5 บทบาท อสม. ในทีมหมอครอบครัว 
 ปีงบประมาณ 2558 จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้มีทีมหมอครอบครัวดูแลสุขภาพ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อสม. เป็นหนึ่งในทีมหมอครอบครัว กําหนดบทบาท อสม.  ดังนี้ 
 1) ติดตามรับฟังปัญหาครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) ให้สุขศึกษาหรือคําแนะนําประชาชนตามสภาพปัญหาที่พบ 
 ๓) มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน 
 ๔) มีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการ/แผนงานฯ ส่งเสริมและปูองกันโรคตามสภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน 
 ๕) ทํากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 3 อ. 2 ส. ตามกลุ่มวัย 
 ๖) คิดค้นกลวิธี/กิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 3 อ.2 ส. ได้  
 ๗) มีส่วนในความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสาธารณสุข/ทีมหมอครอบครัวในการเยี่ยมบ้านและดูแล
ผู้ปุวยที่นอนท่ีบ้าน และการส่งต่อผู้ปุวย  
 ๘) ดูแลผู้ปุวยที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากกว่าที่คาดหวังของทีมหมอครอบครัว  
 ๙) สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ปุวย/ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและท้องถิ่นในการให้บริการสุขภาพกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
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 ๑๐) สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ปุวย/ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทําให้การให้คําปรึกษา ค้นหาโรค/ส่งต่อ 
รวดเร็วขึ้น 
 11) สํารวจ/รวบรวมข้อมูล ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียงผู้พิการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสุขภาพ 
 12) จัดทําข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการ อย่างเป็นระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 13) ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ทําให้ทราบผลของการดําเนินกิจกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 14) สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้อ่ืนรับทราบได้ 
 15) เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 16) เป็นแกนนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้ศึกษาผลการปฏิบัติงานของ อสม. ตามบทบาทที่กําหนด พบว่า  
บทบาทที่ อสม. ปฏิบัติในทีมหมอครอบครัวมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 15 เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
และ ข้อ 11 สํารวจ/รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
จัดบริการสุขภาพ รองลงมา คือ ข้อ 12 จัดทําข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการอย่างเป็น
ระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และข้อ 9 สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ปุวย/ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
ท้องถิ่นในการให้บริการสุขภาพกับประชาชนในพื้นท่ี บทบาทที่ อสม. ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมได้แก่ การเป็น
แกนนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ ถูกต้อง การคิดค้นกลวิธี/กิจกรรมรูปแบบใหม่เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคฯ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีทัศนคติทางบวกต่อบทบาทของ อสม. ใน
ทุกพ้ืนที่ ทั้งบทบาทด้านการประสานงาน การจัดเตรียมข้อมูลในพ้ืนที่ ความเสียสละทุ่มเท การถ่ายทอดความรู้
และทักษะเฉพาะในการดูแลผู้ปุวย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่   

3.6 บทบาท อสม. 4.0 
ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแนวทางการพัฒนา อสม. 4.0 และกําหนด

คุณลักษณะที่สําคัญ ของ อสม. 4.0 ได้แก่ 
1) มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น application “Smart อสม.” หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ ที่กําหนดได้ในการปฏิบัติงานในชุมชน เช่น การรายงานตามแบบ อสม. 1 
2) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การชวนคนเลิกบุหรี่ การใช้ยาอย่างสม

เหตุผล (RDU : rational drug use) 
3) มีจิตอาสาและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ทําหน้าที่เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน และมี

ความพร้อมในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation)  

 นอกจากบทบาท อสม. ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดแล้ว นพ.โกมาตร และคณะ  
(ปี 2550) ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของ อสม. โดยจําแนกระดับศักยภาพของการทํางานในแต่ละบทบาทหน้าที่ 
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มีศักยภาพต่ํา มีศักยภาพค่อนข้างต่ํา มีศักยภาพปานกลาง มีศักยภาพค่อนข้างสูง  
มีศักยภาพสูง ผลการศึกษา มีผลการศึกษาดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่และศักยภาพการทํางาน อสม. ตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
บทบาทหน้าที่ อสม. ผลการประเมินศักยภาพการท างาน อสม. 

1) ผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข มีศักยภาพปานกลาง 
2) ให้ค าแนะน า 3 ด้าน  

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ  
- ด้านควบคุมโรค  
- ด้านปูองกันโรค 

 
มีศักยภาพปานกลาง 

มีศักยภาพสูง 
มีศักยภาพค่อนข้างต่ํา 

3) การถ่ายทอดความรู้ 3 ด้าน  
- ด้านส่งเสริมสุขภาพ  
- ด้านควบคุมโรค  
- ด้านปูองกันโรค 

 
มีศักยภาพต่ํา 
มีศักยภาพต่ํา 

มีศักยภาพปานกลาง 
4) บริการสาธารณสุขเบื้องต้น 6 ด้าน  

- รักษาพยาบาล  
- ปฐมพยาบาล  
- ตรวจวัดความดันโลหิตสูง  
- ตรวจหาน้ําตาลในปัสสาวะ  
- ส่งต่อผู้ปุวย  
- ติดตามดูแลผู้ปุวย 

 
มีศักยภาพต่ํา 
มีศักยภาพต่ํา 
มีศักยภาพต่ํา 
มีศักยภาพต่ํา 

มีศักยภาพปานกลาง 
มีศักยภาพต่ํา 

5) หมุนเวียนปฏิบัติงานที่ ศสมช. มีศักยภาพต่ํา 
6) เฝูาระวังและปูองกัน 3 ด้าน  

- โภชนาการในเด็ก  
- หญิงมีครรภ์  
- โรคระบาด/โรคประจําถ่ิน 

 
มีศักยภาพค่อนข้างต่ํา 
มีศักยภาพปานกลาง 

มีศักยภาพสูง 
7) เป็นผู้น าชุมชน 3 ด้าน 

- บริหารจัดการวางแผน  
- แก้ไขปัญหา/พัฒนาชุมชน  
- งบประมาณ 

 
มีศักยภาพต่ํา 

มีศักยภาพค่อนข้างต่ํา 
มีศักยภาพต่ํา 

8) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของชุมชน มีศักยภาพค่อนข้างต่ํา 
9) เป็นแกนน าประสานงานผู้น า มีศักยภาพปานกลาง 
10) วางแผนพัฒนาสุขภาพ มีศักยภาพต่ํา 
11) ส ารวจ/จัดท าฐานข้อมูลชุมชน มีศักยภาพต่ํา 
12) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีศักยภาพค่อนข้างต่ํา 
13) พัฒนาด้านสังคมภายในชุมชน มีศักยภาพปานกลาง 

 จากตารางที่ 6 พบว่า บทบาทที่ อสม. มีระดับศักยภาพของการทํางานในระดับสูง ได้แก่ การให้คําแนะนํา
ด้านควบคุมโรค และการเฝูาระวังและปูองกันโรคระบาด/โรคประจําถิ่น ศักยภาพระดับปานกลาง ได้แก่ การเป็น
ผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข การให้คําแนะนําด้านส่งเสริมสุขภาพ  การถ่ายทอดความรู้ด้านปูองกันโรค การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้นด้านการส่งต่อผู้ปุวย การเฝูาระวังและปูองกันในหญิงมีครรภ์ การเป็นแกนนําประสานงานผู้นํา 
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และการพัฒนาด้านสังคมภายในชุมชน ศักยภาพระดับค่อนข้างต่ า ได้แก่ การให้คําแนะนําด้านปูองกันโรค  
การเฝูาระวังและปูองกันด้านโภชนาการในเด็ก การเป็นผู้นําชุมชนด้านแก้ไขปัญหา/พัฒนาชุมชน การคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และศักยภาพระดับต่ า ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ และด้านควบคุมโรค การบริการสาธารณสุขเบื้องต้นด้านรักษาพยาบาล ด้านปฐมพยาบาล  
ด้านตรวจวัดความดันโลหิตสูง ด้านตรวจหาน้ําตาลในปัสสาวะ และด้านติดตามดูแลผู้ปุวย การหมุนเวียนปฏิบัติงาน
ที่ ศสมช. การเป็นผู้นําชุมชนด้านบริหารจัดการวางแผน ด้านงบประมาณ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ และการสํารวจ/
จัดทําฐานข้อมูลชุมชน  

 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปสถานการณ์บทบาทและหน้าที่ อสม. ได้ ดังนี้ 
1. อสม.ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน และตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2. ช่วงแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554  

- ปี พ.ศ. 2550 นพ.โกมาตร และคณะ ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของ อสม. จากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จากทั่วประเทศ บทบาทที่ อสม. ปฏิบัติงานได้ดี ได้แก่ การให้คําแนะนําด้านควบคุมโรค และการเฝูาระวังและปูองกัน 
โรคระบาด/โรคประจําถิ่น และบทบาทที่ อสม. ควรพัฒนา ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้าน
ควบคุมโรค การบริการสาธารณสุขเบื้องต้นด้านรักษาพยาบาล ด้านปฐมพยาบาล ด้านตรวจวัดความดันโลหิตสูง 
ด้านตรวจหาน้ําตาลในปัสสาวะ และด้านติดตามดูแลผู้ปุวย การหมุนเวียนปฏิบัติงานที่ ศสมช. การเป็นผู้นําชุมชน
ด้านบริหารจัดการวางแผน ด้านงบประมาณ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ และการสํารวจ/จัดทําฐานข้อมูลชุมชน 

- ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) เชิงรุก ให้ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และมีสิทธิรับค่าปุวยการ 600 บาท 
และปี พ.ศ. 2560 มีการปรับบทบาท อสม. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับอัตราค่าปุวยการเป็น 
1,000 บาท โดยปัจจุบันมี อสม. ที่มีสิทธิรับค่าปุวยการ จํานวน 1,039,729 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 ของ 
อสม. ทั้งหมด 

- ปี พ.ศ. 2554 กระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการกําหนดบทบาทหน้าที่สําหรับ อสม. ทุกคนให้ปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุข
มูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

3. ช่วงแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 11 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559  
- ปีงบประมาณ 2556 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกําหนดบทบาท อสม. นักจัดการสุขภาพ

ชุมชน ตามการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร อสม. นักจัดการสุขภาพ พ.ศ. 2556   
- ปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดบทบาท อสม. ให้ร่วมในทีมหมอครอบครัว ดูแล

สุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อสม. 
4. ช่วงแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 ปีงบประมาณ 2561 กระทรวง

สาธารณสุข ได้มีการกําหนดบทบาท อสม. 4.0 ที่สอดคล้องกับการพัฒนา อสม. 4.0 
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ส่วนที่ 4 สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม. 

 กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเสียสละและมีจิตสาธารณะของ อสม. จึงได้สนับสนุน
สวัสดิการรวมทั้งสิทธิประโยชน์ให้กับ อสม. และคนในครอบครัว และเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. ดังนี้ 

4.1 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม. 

1) ค่าปุวยการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ เห็นชอบตามยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้าง

รายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
เชิงรุก ส่งเสริมบทบาท อสม. ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ 
การดูแลผู้ปุวยและเฝูาระวังโรคในชุมชน โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าปุวยการของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ให้คํานิยาม “ค่าปุวยการ” หมายความว่า เงิน
ที่ทางราชการจ่ายตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ 
อสม. ที่กําหนดไว้ในข้อ 7 (รายละเอียดดัง ข้อ 3.2 บทบาทตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข) และ ข้อ ๖ 
อัตราค่าปุวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา ๖๐๐ บาท
ต่อคน และในปีพ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้เพ่ิมค่าปุวยการให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จากเดิมในอัตราหกร้อยบาทต่อคน เป็นอัตราหนึ่งพันบาทต่อคน ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าปุวยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

2) สิทธิประโยชน์  
2.1) ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 

๒๕๕๔ หมวด 4 สิทธิประโยชน์ ข้อที่ 28 29 30 31 และ 33 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ 28 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือในการรักษา 

พยาบาล ค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ จากโรงพยาบาลหรอืหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยบริการสาธารณสุขนั้นๆ 

ข้อ 29 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลาง 

ข้อ 30 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีสิทธิได้รับเงินค่าปุวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประกาศท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ข้อ 31 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 
(2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีสิทธิจะได้รับการเสนอชื่อ

เพ่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

ข้อ 32 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและบุตรมีสิทธิได้รับโควตาศึกษาในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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ข้อ 33 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ รวมทั้ง
กองทุนต่างๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานอื่นที่จะได้กําหนด 

นอกจากสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่กําหนดสิทธิ
ประโยชน์ให้ อสม. ได้แก่ 

2.2) การลดค่าโดยสารให้ อสม. ตามคําสั่งฝุายการเดินรถ ที่ พ.5/คส.1/8/2547 เรื่อง 
ระเบียบการลดค่าโดยสารให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) กําหนด ข้อ 1 หลักเกณฑ์การลด
ค่าโดยสาร 1.1 การรถไฟฯ ลดราคาโดยสารให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) โดยลดให้เป็น
รายบุคคล เฉพาะชั้นที่ 3 นั่งธรรมดา ให้ร้อยละ 20 ตลอดทางทุกสาย (ชั้น 1 - 2 ไม่ลด) ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ไม่ลดให้ 1.2 ช่วงการลดค่าโดยสาร ให้ลดได้เฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี โดย อสม. จะต้อง
แสดงบัตรประจําตัวฯ ในการติดต่อขอซื้อตั๋วลดราคาทุกครั้ง 

2.3) การเทียบต าแหน่ง อสม.  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/27222 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2548 เรื่อง การเทียบตําแหน่ง กรมบัญชีกลางเห็นสมควรเทียบตําแหน่ง อสม. เท่ากับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2.4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/10285 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุข กรมบัญชีกลางอนุมัติ
หลักการจ่ายค่าตอบแทน อสม. ในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในอัตราคนละ 100 บาทต่อวัน  

2.5) การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน  กศน.) ได้
กําหนดแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ (อสม. เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มเปูาหมาย) เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นหรือเคยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขสามารถนําความรู้และประสบการณ์อันเกิด
จากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
มาขอเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอน ดังนี้  

(1)  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ของกระทรวง
สาธารณสุข 

(2)  ให้พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข และผลงานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ดังนี้ 

     - ระดับประถมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ 

1 ปี 6 เดือน ขึ้นไป 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ 

2 ปีขึ้นไป 
(3) ผู้ที่เคยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้แต่ประสงค์จะนํา

ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาขอเทียบโอน จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นอาสาสมัคร
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สาธารณสุขของประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ/ตําบล หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
มาแสดง ทั้งนี้จะต้องพ้นจากหน้าที่การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่พ้นจากหน้าที่จนถึง
วันที่ยื่นแบบเสนอขอเทียบโอนผลการเรียน 

(4) การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จะต้องมีหัวหน้าสถานีอนามัยตําบลหรือ
ผู้แทน หรือประธานชมรม อสม. ระดับตําบล เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย 

(5) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอน และผู้ที่ได้รับอนุมัติผลการเทียบโอนจะ
ไม่ได้ค่าระดับผลการเรียน แต่ให้บันทึกหลักฐานในช่องผลการเรียนเป็น “ผ่าน” 

2.6) การจัดสรรโควตาเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง กําหนด 

(1) โควตาสําหรับ อสม. ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
โดยจะต้องเป็น อสม.ดีเด่น หรือเป็นกรรมการชมรม อสม. และปฏิบัติงานในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

(2) โควตาสําหรับบุตร อสม. ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ทั้งนี้บุตร อสม. ต้องเป็น
บุตรโดยกําเนิดหรือโดยสายโลหิต มีบิดาหรือมารดาเป็น อสม. ของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันแรกของการเปิดรับสมัคร 

3) การได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ส าหรับตัว อสม. และบุคคลในครอบครัว  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ได้

แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 ให้เพ่ิมความ
ต่อไปนี้เป็น “ข้อ 9/1 ประเภท จ. ให้หน่วยบริการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าว
มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษตามสิทธิสวัสดิการรักษา 
พยาบาลก่อน ส่วนที่เกินให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บ โดยให้เป็นสิทธิช่วยเหลือเฉพาะตัวของบุคคลดังกล่าว ผู้มีสิทธิตาม
ประเภท จ. ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ ให้หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและ
ค่าอาหารพิเศษให้แก่บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิตามวรรคสอง โดยให้ได้เรียกเก็บร้อยละ 50 ของอัตราที่
กําหนดไว้ ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลก่อน ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บร้อยละ 50”  

4.2 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม. 

1) การคัดเลือก อสม. ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม อสม. ดีเยี่ยมอย่างย่ิง 
การคัดเลือก อสม. ได้ถูกกําหนดขึ้นสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 มีนาคมของ

ทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้
จัดให้มีการประกวดผลงานดีเด่นของ อสม. เพ่ือนํามาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม และเพ่ือเป็น
การเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่ อสม. ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
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การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่ อสม. ที่ผ่านเกณฑ์และมีกระบวนการคัดเลือกประเมินผลงานที่
ชัดเจนเป็นที่ยอมรับได้  
  ในการคัดเลือกผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านดีเด่น จะมีการคัดเลือกใน 11 
สาขาหลัก (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิมสาขาในการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ในสาขาทันตสุขภาพ เป็นสาขาที่ 11) 
และ 3 สาขาพิเศษ โดยดําเนินการคัดเลือกตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ ภาค และระดับชาติ 
ดังนี้ 11 สาขาหลัก สาขาที่ 1 การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อ สาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ 
สาขาที่ 3 สุขภาพจิตชุมชน สาขาที่ 4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สาขาที่ 5 การบริการใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ สาขาที่ 8 การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน สาขาที่ 9 
การจัดการสุขภาพชุมชน สาขาที่ 10 นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว สาขาที่ 11 ทันตสุขภาพ 3 สาขาพิเศษ 
(1) อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นกรุงเทพมหานคร (2) อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ โดยได้
ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งการคัดเลือกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

 (1) อสม. ดีเด่น ตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพภาค และระดับชาติ ทั้ง 11 สาขา  
 (2) อสม. ดีเยี่ยม อสม. เป็น อสม. ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านดีเยี่ยม  
 (3) อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง เป็น อสม. ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านดีเยี่ยมอย่างยิ่ง  

2) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หมวด 4 สิทธิประโยชน์ ข้อที่ 31 (2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีสิทธิจะ
ได้รับการเสนอชื่อเ พ่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ โดยมีแนวทางในการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 

(1) อสม. ดีเด่น ตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพภาค และระดับชาติ ทั้ง 11 สาขา 
โดย อสม. ดีเด่นระดับชาติจะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) 
   (2) อสม. ดีเยี่ยม โดย อสม. ดีเยี่ยมระดับชาติจะได้รับการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) 
   (3) อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง โดยอสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่งระดับชาติจะได้รับการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) 
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3) การเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” 
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2536 กําหนดให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี
เป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจและส่งเสริมให้ อสม. ได้รวมพลัง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย และได้ดําเนินการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา         
ในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี หน่วยงานและจังหวัดต่าง ๆ จะจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. โดยจะมีการมอบประกาศ
เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม. ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

4) การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ  
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้จัดทําเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับ 

อสม. ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 10, 20, 30 และ 40 ปี โดยจะมอบให้ อสม. ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับ "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" 

5) การฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย 
การฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมติของกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ใช้ชื่อ
ย่อว่า “ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ อสม. มีสวัสดิการ/หลักประกัน
ความมั่นคง เสริมสร้างขวัญและกําลังใจ ตอบแทนคุณงามความดีของ อสม. มีจิตอาสา เสียสละ ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใน
ฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จึงร่วมมือกับ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 นอกจากนี้ อสม. ยังได้รับการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. จากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น การจัดงาน
เชิดชูเกียรติเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ในแต่ละจังหวัด บางจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือมี
กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ทั้งภายในจังหวัดภายในประเทศ และบางจังหวัดให้โอกาสไปต่างประเทศ การจัด
กิจกรรมลักษณะมหกรรมสุขภาพ เช่น การแข่งขันกีฬาสี เป็นต้น  

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ อสม. ได้แก่ ค่าปุวยการ สําหรับ อสม.ที่มีสิทธิและปฏิบัติงานตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน การลดค่าโดยสารรถไฟให้ อสม. เฉพาะชั้นที่ 3 นั่งธรรมดา ให้ร้อยละ 
20 ตลอดทางทุกสาย เฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี การเทียบต าแหน่ง อสม. เท่ากับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ในอัตราคนละ 100 บาทต่อวัน การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และ
ประสบการณ์อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข 
การจัดสรรโควตาเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับ อสม. และ
บุตร อสม. และ การได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ส าหรับตัว อสม. และบุคคลในครอบครัว ยกเว้นค่า
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ห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ สําหรับ อสม. และ เรียกเก็บร้อยละ 50 สําหรับบุคคลในครอบครัว อสม. การเสริม 
สร้างขวัญก าลังใจ อสม. ได้แก่ การคัดเลือก อสม. ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม อสม. ดีเยี ่ยมอย่างยิ่ง  การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” 
การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ และฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้จัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์งานสุขภาพภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์งานสุขภาพภาคประชาชนในปัจจุบัน และทิศทางการ
พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนในอนาคต ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) เก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) กลุ่ม อสม. 2) กลุ่มเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชน ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
งานสุขภาพภาคประชาชน จากการประเมินบทบาทและผลการดําเนินงานในชุมชน โดย อสม. ประกอบด้วย  
การลดปัญหาสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี การกําหนดมาตรการ
ทางสังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง สรุปผลได้ดังนี้ 

1. การลดปัญหาสุขภาพ พบว่า อสม.ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.01) ระบุว่าปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ลดลง 
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเกิดความเปลี่ยนแปลงทํา
ให้ปัญหาสุขภาพลดน้อยลงในทุกภูมิภาค เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า อสม. ภาคใต้ประเมินว่าปัญหาสุขภาพใน
พ้ืนทีล่ดลงสูงที่สุด (ร้อยละ 65.42) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้อยละ 64.49) ภาคเหนือ (ร้อยละ 63.64) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 50.42) ตามลําดับ 

2. การลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  พบว่า อสม.ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 85.63) ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น การทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดสถานที่ออกกําลังกาย สร้างรั้วกินได้ การทําแปลงผัก เป็นต้น โดยเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทําให้ปัจจัยเสี่ยงลดลง/มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีขึ้นในทุกภูมิภาค เมื่อพิจารณา 
รายภาค พบว่า อสม. ประเมินว่าปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่ลดลง หรือมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีในภาคเหนือสูงที่สุด (ร้อยละ 91.32) รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 85.42) 
ภาคใต้ (ร้อยละ 82.92) และภาคกลาง (ร้อยละ 82.86) ตามลําดับ 

3. การก าหนดมาตรการทางสังคม พบว่า อสม.ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.31) ระบุว่ามีการกําหนดมาตรการ 
ทางสังคมในทุกภูมิภาค เช่น ข้อตกลงงดเหล้าในงานบุญ ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและวัด สวมหมวกกันน็อค  
การคัดแยกขยะ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า อสม. ประเมินว่ามีการกําหนด 
มาตรการทางสังคมในภาคเหนือสูงที่สุด (ร้อยละ 97.52) รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ (ร้อยละ 90.42) ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ร้อยละ 89.58) และภาคกลาง (ร้อยละ 87.76) ตามลําดับ 

4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง พบว่า อสม.ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.28) ระบุว่า 
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น เช่น การลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม สวมหมวก
กันน็อค ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้ยาเสพติด ฯลฯ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้พฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นทุก
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ภูมิภาค เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า อสม. ประเมินว่าประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากที่สุด 
คือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 87.19) รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง (ร้อยละ 84.90) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 
77.50) และภาคใต้ (ร้อยละ 75.42) ตามลําดับ 

จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. ได้ดังนี้ มีการลดปัญหาสุขภาพ 
ร้อยละ 61.01 มีการลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 85.63 มีการ
กําหนดมาตรการทางสังคม ร้อยละ 91.31 และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 81.28 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. 
 สามารถสรุปข้อเสนอแนะการพัฒนา อสม. จําแนกตามการศึกษาสถานการณ์การพัฒนา อสม. ได้ดังนี้ 
 1) การสรรหาและคัดเลือก ควรคัดเลือก อสม. ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด มีจิตอาสา หรือ 
จิตสาธารณะ มีความสมัครใจและความพร้อมในการทํางาน เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพได้ ชาวบ้านยอมรับ การสร้าง
อุดมการณ์จิตอาสาให้กับ อสม. รุ่นใหม่ โดยเฉพาะการทํางานเพ่ือชุมชนอย่างอิสระและเป็นกลางในการอบรม อสม. 
ใหม่ ให้มีการกําหนดพี่เลี้ยงในลักษณะคู่หู (buddy) มีการสอนงานกันในภาคการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ ในบางพ้ืนที่ 
พบว่า อสม. ใหม่ได้รับการอบรมแบบรวบลัด ไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร จึงควรมีนโยบายส่งเสริมการเพ่ิมพูนศักยภาพ
ด้วยวิธีการต่างๆ ในช่วงการปฏิบัติงานหรือการประชุมประจําเดือน ให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย มีการสร้างการ
เรียนรู้ในกลุ่ม อสม. ด้วยกันเอง โดยเฉพาะ อสม. ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยชีวิต เป็นต้น  
 อสม.รุ่นใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอุดมการณ์ของ อสม. ถูกท้าทายด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าปุวยการ 
การได้รับค่าตอบแทนจากนักการเมืองและภาครัฐ จึงควรมีการปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสาให้กับ อสม. รุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะการทํางานเพ่ือชุมชนอย่างอิสระและเป็นกลาง (จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
และงานสุขภาพภาคประชาชน) 
 2) การพัฒนาศักยภาพ อสม.  
 2.1) รูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพนอกจากการอบรม ควรมี (1) การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย (2) 
อสม.พ่ีเลี้ยง/คู่หู (Buddy) (3) การสอดแทรกในการประชุมประจําเดือน (4) การเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกัน หรือการปฏิบัติงานใน รพ.สต. และควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จําเป็น (5) การเรียนรู้ผ่านช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ (6) การเรียนรู้รูปแบบอ่ืน เช่น ค่ายฝึกอบรมทักษะ การศึกษาดูงานของ อสม. 
การสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
    2.2) เนื้อหาและหลักสูตร ควรมีการพัฒนา ดังนี้ (1) กําหนดตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพ้ืนที่ได้ เช่น เรื่องการทํากายภาพบําบัด การนวด การดูแลผู้ปุวยติดเตียง การเจาะเลือด 
การคัดกรองโรค ฯลฯ นอกจากนี้ควรสํารวจประเมินความต้องการอบรมของ อสม. และเพ่ิมศักยภาพที่จําเป็น 
ในบางพ้ืนที่ต้องการเน้นการทํางานเป็นทีมแบบบูรณาการ นอกจากนี้การพิจารณาช่วงอายุหรือทักษะของ อสม. 
เช่น ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการจัดระบบรวบรวมผลงานของ อสม.  (2) จากการศึกษาใน
พ้ืนที่ภาคเหนือมีการทดลอง “หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยชุมชน” ในกลุ่ม อสม.ที่เป็นแกนนํา ให้มีการเรียนรู้
เครื่องมืออย่างง่ายๆ ได้แก่ แผนที่ชุมชน ปฏิทินชุมชน ต้นไม่ชุมชนและตุ๊กตาชุมชน  ทําให้เกิดกระบวนการร่วมคิด 
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ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ผลที่ได้พบว่า กลุ่ม อสม. ที่เป็นนักวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธี
ทํางาน เกิดการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกอย่างเป็นระบบ 
   2.3) การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรม อสม. กลุ่มเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่ให้ข้อเสนอแนะให้มีบทบาทใน
การศักยภาพพัฒนา อสม. มีการทําการศึกษาวิจัย ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพ อสม. รวมทั้งการสร้าง
จิตสาธารณะของ อสม. โดยเฉพาะ อสม.รุ่นใหม่ 
 3) บทบาทหน้าที่ อสม. พบว่าควรมีการส่งเสริมสนับสนุน อสม. ให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
จะทําให้ อสม. เกิดทักษะความชํานาญและได้รับการยอมรับจากชุมชน การเปิดโอกาสให้มีกลุ่มจิตอาสาเข้ามา
ทํางานร่วมกับ อสม. และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปิดโอกาสให้
ผู้ที่มีเวลาว่าง เช่น กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง เป็นการสร้างคุณค่าของงานอาสาสมัครให้
สามารถดึงดูดผู้ที่เสียสละด้านเวลา กําลังความรู้ และศักยภาพที่มีมาช่วยงานเพ่ิมมากขึ้น  การปูองกัน ควบคุม
โรค เช่น มีทีม อสม. เคลื่อนที่เร็ว ในการเฝูาระวัง ควบคุมโรค สามารถควบคุมโรคได้ทันท่วงที รณรงค์ปูองกัน
โรคไข้เลือดออก กระตุ้นการตื่นตัวของชุมชนในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่  การสนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับ ศสมช. ด้านครุภัณฑ์ การแพทย์วัสดุ
อุปกรณ์การแพทย์ และยาให้เพียงพอในการปฏิบัติงานของ อสม. การท างานร่วมกับทีมหมอครอบครัว พบว่า 
อสม. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรมสุขภาพ แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรสนับสนุนให้ อสม. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันโดยเฉพาะในเรื่อง
การดูแลผู้สูงอายุร่วมกับทีมหมอครอบครัว เพ่ือให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ จนเกิดทักษะการทํางานมากขึ้น เช่น 
การถอดบทเรียนหลังการทํางาน การจดบันทึกสิ่งที่ปฏิบัติงาน การเล่าประสบการณ์และวิเคราะห์ตนเอง เพ่ือให้ 
อสม. มีความมั่นใจ มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของชมรม อสม. 
จากการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า การแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ต้องดําเนินการเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะใน
ระดับตําบลมีการขับเคลื่อนงานในรูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. และกรรมการพัฒนา
กองทุนสุขภาพตําบล ซึ่งทํางานร่วมกันเป็นภาคีสุขภาพตําบล เมื่อทดลองพัฒนาศักยภาพในกลุ่มชมรมระดับตําบล 
พบว่าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และขยายผลสู่แกนนําอ่ืนๆ ได้ และจากรายงานผลการประเมินงาน
สุขภาพภาคประชาชน พบว่า ควรเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการของกลุ่มแกนนํา ส่งเสริมให้ชมรม อสม. มี
เปูาหมายในการทํางานและการพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งสนับสนุนกลไกการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ปลอดจากการเมืองอย่างแท้จริง 
 4) การสร้างขวัญก าลังใจ ระบบการสร้างขวัญและกําลังใจควรยกย่อง อสม. ในรูปแบบต่างๆ การสื่อสาร
กับสังคมเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในการทํางานของอาสาสมัคร การนําผลงานมาเผยแพร่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจใน
การทําหน้าที่อาสาสมัคร การจัดทําเครื่องแบบของ อสม. หรือสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ของ อสม. ที่สังคมชื่นชม 
นอกจากนี้พบว่าควรมีการจัดสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล อสม. และครอบครัว เพ่ือเป็นการตอบแทนความเสียสละ 
แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าปุวยการของ อสม. ค่าปุวยการถือเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานให้กับ อสม. 
ทําให้ อสม. เกิดความสะดวกในการทํางานมากขึ้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เดิม อสม. ต้องรับภาระ หน่วยงานส่วนกลาง
ควรพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมเพ่ือค้นหารูปแบบที่เหมาะสมที่ทุกฝุายยอมรับได้ โดยจะต้องพิจารณาให้
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รอบคอบในด้านเงื่อนไขและความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ ข้อเสนออีกประการคือให้พัฒนากลไกการควบคุมดูแล
กันเองเพ่ือให้เกิดองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขที่ไม่ฝักใฝุพรรคการเมือง เช่น การสร้างระบบการสนับสนุนผ่าน
องค์กรอิสระแทนการจ่ายเงินสนับสนุนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการ
กําหนดค่าปุวยการแตกต่างกันตามระดับความเชี่ยวชาญหรือความสามารถของ อสม. หรือใช้ระบบอ่ืนแทนการ
จ่ายเงิน มีผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พบว่าในบางพ้ืนที่สามารถกําหนดแนวทางการบริหารจัดการค่า
ปุวยการในรูปแบบกองทุน หน่วยงานส่วนกลางควรส่งเสริมรูปแบบนี้เพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝุายต่อไป 
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บทท่ี 5  

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาทิศทางการพัฒนา อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์
การพัฒนา อสม. ในยุคปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา อสม. ในอนาคต ใช้รูปแบบการศึกษาเป็นวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลในการเก็บข้อมูล จากการทบทวนสถานการณ์และแนวคิดสําคัญ
โดยนักวิจัย ตามประเด็นการพัฒนา อสม. ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพ บทบาทหน้าที่ สวัสดิการ 
และการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. ใน
อนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ รวมถึงการตีความเพ่ือการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) ผลการศึกษาแบ่งได้เป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือก อสม. 2) การพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 3) บทบาทหน้าที่ อสม. 4) สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. 5) ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ของ อสม. และ 6) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. การสรรหาและคัดเลือก อสม. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น 
อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 กระบวนการคัดเลือก 
อสม. มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบแบบสังคมมิติโดยผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก ได้แก่ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้นําชุมชน และ อสม. จํานวน อสม. ในปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 1,054,139 คน จําแนกเป็น อสม.
ที่มีสิทธิรับค่าปุวยการ จํานวน 1,039,729 คน อสม.ที่รอรับสิทธิค่าปุวยการ จํานวน 11 ,057 คน และ อสม. 
ไม่ขอรับสิทธิค่าปุวยการ จํานวน 3 ,353 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 62) คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม. 
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.58) อายุระหว่าง 41 - 60 ปี (ร้อยละ 63.34) จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 60.15)  มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 60.61) ระยะเวลาการเป็น อสม. ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 11 – 20 ปี (ร้อยละ 38.87) อสม. 1 คน ดูแล 22 หลังคาเรือน 

 2. การพัฒนาศักยภาพ อสม. อสม. ทุกคนต้องผ่าน หลักสูตร อสม. ใหม่  ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม
มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พุทธศักราช 2550 ปี พ.ศ. 2556 - 2557 มีการอบรมหลักสูตร อสม. 
เชี่ยวชาญ จํานวน 544,492 คน ปี พ.ศ. 2556 – 2562 มีการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน จํานวน 
733,887 คน และ ปี 2561 – 2562 มีการพัฒนา อสม. 4.0 จํานวน 620,487 คน 

 3. บทบาทหน้าที่ อสม. อสม.ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน และตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดบทบาทตามโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ให้ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด และมีสิทธิรับค่าปุวยการ ปี พ.ศ. 2556 มีการกําหนดบทบาท อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ปี พ.ศ. 2558 
กําหนดบทบาท อสม. ให้ร่วมในทีมหมอครอบครัว และ ปี พ.ศ. 2560 กําหนดบทบาท อสม. 4.0 และบทบาทที่ อสม. 
ปฏิบัติงานได้ดีในพ้ืนที่ ได้แก่ การให้คําแนะนําด้านควบคุมโรค และการเฝูาระวังและปูองกันโรคระบาด/โรคประจํา
ถิ่น ส่วนบทบาทที่ อสม. ควรพัฒนา ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านควบคุมโรค การ
บริการสาธารณสุขเบื้องต้นด้านรักษาพยาบาล ด้านปฐมพยาบาล ด้านตรวจวัดความดันโลหิตสูง ด้านตรวจหา
น้ําตาลในปัสสาวะ และด้านติดตามดูแลผู้ปุวย การหมุนเวียนปฏิบัติงานที่ ศสมช. การเป็นผู้นําชุมชนด้านบริหาร
จัดการวางแผน ด้านงบประมาณ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ และการสํารวจ/จัดทําฐานข้อมูลชุมชน  
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 4. สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม. กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อสม. ได้แก่ ค่าปุวยการ อัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับ อสม.ที่มี
สิทธิ ปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง และส่งแบบรายงาน อสม.1 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การลด
ค่าโดยสารรถไฟให้ อสม. การเทียบตําแหน่ง อสม. การเบิกค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานบริการสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉินของอาสาสมัครสาธารณสุข การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู ้และประสบการณ์อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) การจัดสรรโควตาเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับ 
อสม. และบุตร อสม. และการได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สําหรับตัว อสม. และบุคคลในครอบครัว การ
เสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. ได้แก่ การคัดเลือก อสม. ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” การ
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ และฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย 

 5. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า ปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่ลดลง เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ ร้อยละ 61.01 มกีารลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพด ีเช่น การทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จัดสถานที่ออกกําลังกาย ร้อยละ 85.63 มีการ
กําหนดมาตรการทางสังคม เช่น ข้อตกลงงดเหล้าในงานบุญ ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและวัด สวมหมวกกันน็อค 
การคัดแยกขยะ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 91.31 ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพมากขึ้น โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้พฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น เช่น การลดการบริโภคอาหารหวาน มัน 
เค็ม ร้อยละ 81.28 

 6. ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา อสม. การสรรหาและคัดเลือก อสม. รุ่นใหม่ ควรพิจารณาจากคน
ที่มีจิตอาสา และเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งเน้นการทํางานเพ่ือส่วนรวม การอบรม อสม. ใหม่ ควรให้มีการฝึก
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพ อสม. นอกเหนือจากการอบรมที่
ได้รับจากหน่วยงานส่วนกลางแล้ว ให้มีการพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ตามบริบทความต้องการของพ้ืนที่ หลักสูตร
นักวิจัยชุมชน เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น อสม. Buddy การฝึกปฏิบัติที่ รพ.สต. การเรียนรู้
แบบกลุ่ม การเรียนรู้ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น บทบาท อสม. ควรสนับสนุน
การทํางานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอื่นๆ ในชุมชน เช่นกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ ผู้สูงอายุที่มีเวลา สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการทํางานร่วมกับทีมหมอครอบครัว ควรสนับสนุนให้ อสม. 
มีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจากปฏิบัติงานแล้ว เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและเชี่ยวชาญมากขึ้น 
นอกจากนี้ควรเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการของกลุ่มแกนนํา ชมรม อสม. เพ่ือให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง การสร้าง 
ขวัญก าลังใจ ควรมีระบบการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ อสม. ในรูปแบบอ่ืนๆ การสร้างคุณค่าให้สังคมทราบ
และยกย่อง การจัดสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล อสม. และครอบครัว แนวทางการบริหารจัดการค่าปุวยการ  
ในบางพ้ืนที่รูปแบบเป็นกองทุน ซึ่งเกิดจากการตกลงภายในพื้นที่นั้นเอง และในบางพ้ืนที่เสนอให้มีการจ่ายค่าปุวย
การแตกต่างกันตามระดับความเชี่ยวชาญและความสามารถของ อสม.  

 อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพัฒนา อสม. ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะทิศ
ทางการพัฒนา อสม. พบว่าสถานการณ์การสรรหาและคัดเลือก อสม. มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบแบบ
สังคมมิติ เช่นเดียวกับการศึกษาของ นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัทย์ และคณะ หลังจากมีการประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดเลือก อสม. ใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากว่า อสม. ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานาน ระยะเวลาการเป็น อสม. 
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11 – 30 ปี พบร้อยละ 57.33 ปัจจุบันมี อสม. จํานวน 1,054,139 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
สถานการณ์ อสม. ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบัน อสม. มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เดิมจํานวน 791,383 คน (นพ. โกมาตร 
จึงเสถียรทรัทย์, 2550) เป็นเพศหญิงมากขึ้น อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงในขณะนั้น เท่ากับ 1 : 2.34 ซึ่งการ
ที่มีจํานวน อสม. ที่เป็นผู้หญิงอาจมีผลต่อการปฏิบัติงานในเฉพาะด้านพิเศษ เช่น งานอนามัยแม่และเด็ก การคัดกรอง
มะเร็งเต้านม และปากมดลูก การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้อาจต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการทํางาน 
การสนับสนุนบทบาท อสม. กลุ่มนี้ในประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น การเฝูาระวังความรุนแรงของผู้หญิง
และเด็กในชุมชน ระดับการศึกษา อสม. ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกัน แต่พบในสัดส่วนที่
ลดลง ร้อยละ 86.9 ในปี พ.ศ. 2550 และในปัจจุบัน ร้อยละ 60.15 ปัจจัยทางด้านการศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ส่วนในการพิจารณากําหนดเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ อสม. ได้ อสม. ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
เช่นเดียวกับอดีตที่ผ่านมา ในการปฏิบัติงานของ อสม. เงือ่นไขทางอาชีพทําให้มีผลต่อรูปแบบการทํางานของ อสม. 
ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมจากลุ่มอ่ืนๆ ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มข้าราชการเกษียณ หรือกลุ่มที่มีสถานภาพเศรษฐกิจทาง
สังคมที่สูงขึ้นและมีความพร้อมที่จะเสียสละ การพิจารณาอัตราส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน มีอัตราส่วนที่แตกต่าง
กันในแต่ละเขตสุขภาพ ขึ้นกับจํานวนหลังคาเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ สิ่งที่ควรนํามาพิจารณาในการจัดสรร คือ
ลักษณะชุมชน ในพื้นที่ชนบท อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรือน เขตชุมชนแออัด อสม. 1 คน ต่อ 20 - 30 
หลังคาเรือน เขตชุมชนชานเมือง อสม. 1 คน ต่อ 8 – 15 หลังคาเรือน และชุมชนหนาแน่น (ชุมชนตลาด) ไม่มี อสม. 
ดังการศึกษาของมินตรา สาระรักษ์, 2553 สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพ อสม. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การ
พัฒนาโดยหน่วยงานส่วนกลาง จะดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ สนับสนุนเปูาหมาย งบประมาณ ระบบ
รายงานและประเมินผลทุกปี ซึ่งรูปแบบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกําหนด ส่วนที่ 2 คือ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เช่น การดูแลผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมอง การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้พิการในชุมชน ดังเช่นการศึกษาของพิมพวรรณ เรืองพุทธ, 2556 และภูดิท  
เตชาติวัฒน์, 2556 รูปแบบการอบรมควรเป็นวิธีการสอนในภาษาท่ี อสม. เข้าใจ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน มีการยกตัวอย่าง และจัดกิจกรรม ช่วงเวลาในการอบรมควรคํานึงถึงการประกอบอาชีพของ อสม. การฝึก
ปฏิบัติในการประชุมประจําเดือน การฝึกงานที่ รพ.สต. ส่วนใหญ่จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และ อสม. 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาสถานการณ์บทบาทของ อสม. ส่วนกลางมีการกําหนดบทบาทพ้ืนฐานของ อสม. ตาม
มาตรฐานสาธารณสุขมูลฐาน และตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าในพ้ืนที่ อสม. มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าวในระดับสูง ดังการศึกษาของ
ยุทธนา แยบคาย, 2561 เนื่องจากบทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทที่สอดคล้องกับบทบาทตามโครงการส่งเสริม อสม. 
เชิงรุก ที่กําหนดให้ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และมีสิทธิรับค่าปุวยการ 
1,000 บาท รวมถึงการร่วมกับทีมหมอครอบครัว มีผลการปฏิบัติงานระดับสูง (อภิชัย คุณีพงษ์ , 2560) ส่วน
บทบาท อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน พบว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับมาก ในด้านปูองกันโรค ด้านฟ้ืนฟูสภาพ 
ด้านรักษาพยาบาล และด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ดร.สิทธิพร เกษจ้อย, 2560) แต่ในพ้ืนที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่ขัดแย้งกัน พบว่า อสม. ควรพัฒนาด้านมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การเป็นแกนนําให้เกิดมาตรการทางสังคมด้าน
สุขภาพ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการคัดเลือกตัวแทน อสม. ที่จะเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ควรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ทํางาน การปรับปรุงหลักสูตรจากส่วนกลางให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ 
(น.พ.บุญชัย ธีระกาญจน์, 2559) สถานการณ์สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อสม. การสนับสนุนค่า
ปุวยการของ อสม. เดือนละ 1,000 บาทต่อคน ตามโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ อสม. 
สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น เช่น ค่าน้ํามันรถในการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อของเยี่ยมผู้ปุวย 
เป็นต้น จากรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ อสม. สู่การบริการระบบ
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สุขภาพชุมชน ปี 2553 วิเคราะห์ผลกระทบของเงินค่าปุวยการ พบว่า มีผลให้เปลี่ยนรูปแบบการทํางานของ อสม. 
ทําให้ อสม. มีความกระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ มีผลงานมากขึ้น ส่วนผลกระทบเชิงลบ อสม.ต้องมีเปูาหมาย
การทํางานแบบราชการมากขึ้น เนื่องจากต้องส่งรายงาน ทําให้ภาพลักษณ์ อสม. ในสายตาชุมชนเปลี่ยนไป 
ชุมชนให้ความร่วมมือน้อยลง ควรมีการเปลี่ยนจินตภาพในการใช้เงินค่าปุวยการ เพ่ือสนับสนุน อสม. ในการ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนกําลังใจคนทํางานมากกว่าการสนับสนุน อสม. เป็นการเฉพาะ และสนับสนุนให้มี อสม. 
จิตอาสาไม่ขอรับค่าปุวยการเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ให้คํานึงถึงอุดมการณ์จิตสาธารณะ (ชาติชาย สุวรรณนิตย์, 2560) เมื่อพิจารณาจากข้อมูล อสม. ที่ไม่ขอรับสิทธิ 
มีร้อยละ 0.31 ซึ่งในการพัฒนาในอนาคตควรกําหนดเปูาหมายให้มีกลุ่มนี้เพ่ิมขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. ยังไม่พบเอกสารที่ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานของ อสม. โดยตรง 
เนื่องจากในการดําเนินการในชุมชน อสม.จะเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน จึงทําให้ผลการศึกษาเป็นผลการดําเนินงานภาพรวมการดําเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน 

 ข้อเสนอแนะ  
 จากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้ศึกษาจากบทที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
อสม. ในยุคประเทศไทย 4.0 และอิงตามหลักการศึกษาทางวิชาการโดยข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
(1) กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการระหว่างงานสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผลักดันให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากระดับนโยบายกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สํานักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างทีมหมอครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) และ อสม. เช่น การบูร
ณาการแผนงานและงบประมาณ การจัดทําตัวชี้วัดร่วม และการประเมินผล เป็นต้น 

(2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล ระหว่างเจ้าหน้าที่และ อสม. ผ่านการ
สื่อสารด้านดิจิทัล และระบบรายงาน เว็บไซต์ www.thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

- พัฒนาต่อยอด application “Smart อสม.” ให้ อสม. สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้เอง
และแสดงผลงานในฐานข้อมูล เว็บไซต์ www.thaiphc.net เพื่อช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ และการ
เชื่อมโยงกับ application อ่ืน ตามความต้องการของพ้ืนที่ เช่น ระบบการจองคิวโรงพยาบาล การเตือนให้กิน
ยาตามหมอนัด เป็นต้น 

- พัฒนาช่องทางอ่ืนๆ Official Line@smartอสม., Facbook “อสม 4.0” จัดตั้ง admin เพ่ือ
ดูแลช่องทางเหล่านี้โดยเฉพาะ เพ่ือส่ง - ตอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ อสม. ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

(3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนา อสม. รุ่นใหม่ มุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาในการทํางาน
เพ่ือส่วนรวม โดยกรมฯ ควรมีรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่เพ่ือรองรับ อสม. กลุ่มนี้ เช่น การดูแลประชาชนผ่าน 
application 

(4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฟื้นฟูศูนย์ฝึกอบรม อสม. ในพื้นที่ สนับสนุนบทบาทศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง ให้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็นไปตามที่แนวทาง
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และสามารถปฏิบัติงานตามบริบทในพ้ืนที่ได้  

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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(5) กระทรวงสาธารณสุขสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในพ้ืนที่ เช่น การขอสนับสนุนอินเตอร์เน็ตสําหรับ 
อสม. ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีโครงการ "เน็ตประชารัฐ"  

(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของ อสม.  
2) ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนา 

(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดสรรโควต้า อสม. : จัดสรรโควต้า อสม. ให้มีการกระจายตัว อสม. 
ต่อการรับผิดชอบหลังคาเรือนให้มีความใกล้เคียงกันในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อลดภาระการทํางานของ อสม. รวมทั้งการ
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น รูปแบบชุมชนเมือง เป็นต้น 

(2) กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน อสม. สําหรับ อสม. กําหนดให้มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทักษะพ้ืนฐาน และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ Smartphone  

(3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาสมรรถนะ อสม. (Competency) ใหม่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสมรรถนะ อสม. กลางใหม่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

- สมรรถนะหลัก (Core Competency) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเป็นแกนหลักใน
การพัฒนาสมรรถนะกลาง 

 - สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็นแกนหลักพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

(4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ อสม. ควรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ 

หน่วยงานส่วนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น ผ่านการเรียนออนไลน์ (e-Learning) และกําหนดให้ฝึกปฏิบัติที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดย
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับรองการฝึกฝนทักษะในระบบ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาเพ่ือรับรองคุณวุฒิ 

- การแบ่งกลุ่ม อสม. เนื่องจาก อสม. ทั่วประเทศมีมากกว่า 1 ล้านคน ความพร้อมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ควรมีการจัดกลุ่ม อสม. และจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มนั้น เช่น กลุ่มผู้นํา กลุ่มนวัตกร กลุ่มที่มีความสามารถเรียนรู้ได้เร็ว กลุ่มที่มีความ
ถนัดการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 

(5) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรม อสม.  
- กลุ่มประธานชมรมระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล พัฒนาหลักสูตรผู้นํา มุ่งเน้นศักยภาพใน

ด้านการเป็นผู้นําที่ดี และทักษะอ่ืนๆ ที่จําเป็น 
- กลุ่มเลขาประธานชมรมฯ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือมุ่งเน้นทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดี 

(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบเกษียณอายุ พัฒนาระบบ Buddy โดยให้ อสม.ที่
สูงอายุ (Active Retirement) มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จับคู่กับ อสม. รุ่นใหม่ (new gen) ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ อสม. รุ่นสู่รุ่น อสม. รุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้งาน โดยจัดให้มีสวัสดิการรองรับ อสม. ที่อายุมาก หรือจัด
ให้มีตําแหน่งที่ปรึกษา อสม. สําหรับ อสม. ที่เกษียณอายุ นอกจากนี้อาจให้บุตรสามารถเป็น อสม. ได้ตามโควตา
พ้ืนที่นั้นๆ 

(7) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพฟื้นฟูศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมช.) จัดให้มี
สถานที่ปฏิบัติงานของ อสม. ในชุมชน (ศสมช.) พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ อสม. มี
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การจัดบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลชุมชนที่รวบรวมโดยการเยี่ยมบ้านของ อสม. เชื่อมโยง
กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.   

3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. อสม. ถือเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด 

เป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ให้กรมวิชาการต่างๆ เพราะฉะนั้นกรม
วิชาการต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ควรมีส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ อสม. โดยมีกอง
สนับสนุนสุขภพภาคประชาชนร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน 

(2) การศึกษาทิศทางในการพัฒนา อสม. ในอนาคต ควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ    
-  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขมูลฐาน เช่น ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นต้น 
-  เครือข่ายในการดําเนินงานในพ้ืนที่ เช่น ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลสมาชิก

ทีมหมอครอบครัว เป็นต้น  
  


