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บทคััดย่่อ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจํําหมู่่�บ้้าน เป็็นกลไกสํําคััญของกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ใกล้้ชิิดกับั ประชาชนมากที่่�สุดุ
ครอบคลุุมทุุกหมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศ และจากสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบััน จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย เพื่่�อการควบคุุมและป้้องกัันจากสถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
และดููแลสุุขภาพทางกายและสุุขภาพจิิตของประชาชนในแต่่ละหมู่่�บ้้านอย่่างเหมาะสม บทความนี้้�ผู้้�เขีียนได้้นำำ�เสนอ
การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิต ประกอบด้้วย
4 องค์์ประกอบสำำ�คััญ ประกอบด้้วย (1) ด้้านการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิจิิ ิทััล (2) ด้้านการพััฒนาความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ (3) ด้้านการเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพ และ (4) ด้้านการออกแบบสร้้างคุุณค่่า ขัับเคลื่่�อนและ
ขยายผลแกนนำำ�อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในหน่่วยงานของกระทรวงสาธารณสุุข เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิตต่่อไปในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: รููปแบบ การพััฒนาศัักยภาพ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� ้าน
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Abstract
Village Health Volunteers (VHVs) is an important mechanism of the Ministry of Public Health
providing direct services its clientele. Covering all villages across the country, and in today’s rapidly
changing situation, it requires cooperation from all relevant personnel to maximize control and
prevention of COVID-19 and appropriately care for the physical and mental health of the people in
each village. In this article, the authors describe capacity development of village health volunteers in
order to promote and support mental health. There are four key components: (1) development of
digital technology literacy, (2) development of health literacy, (3) leadership of health change, and
(4) development of health literacy designed to create value, drive and expand the results of the village
health volunteers’ leadership. The program can be used as a guideline to develop the potential of
personnel involved in the departments of the Ministry of Public Health to promote and support
mental health.
Key words: Development model, capacity, village health volunteer
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บทนำำ�
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข
เป็็นหน่่วยงานหลัักในการพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพให้้มีี
คุุ ณภาพและส่่งเสริิ มการมีี ส่่วนร่่วมระบบสุุ ขภาพภาค
ประชาชน ตามวิิสััยทััศน์์ตามยุุทธศาสตร์์ระยะ 5 ปีี พ.ศ.
2562-2566 กล่่าวคืือ การเป็็นองค์์กรหลัักในการบริิหาร
จััดการระบบบริิการสุุขภาพและระบบสุุขภาพภาคประชาชน
ให้้มีีคุุณภาพ เพื่่�อการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและการพึ่่�งตนเอง
ด้้านสุุขภาพที่่�ยั่่�งยืืนแบบมีีส่่วนร่่วม โดยมีีเป้้าประสงค์์ให้้
ประชาชนทุุกคนสามารถดููแลสุุขภาพคนเองได้้และชุุมชน
จััดการสุุขภาพเพื่่�อการพึ่่ง� ตนเองด้้านสุุขภาพได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน
อีีกทั้้�งในยุุทธศาสตร์์ของกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ ยััง
ต้้องการให้้เกิิดการพััฒนาและยกระดัับการจััดการสุุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและเครืือข่่าย
การบริิการสุุขภาพที่่�ได้้มาตรฐานและมีีคุุณภาพ จึึงจำำ�เป็็น
ต้้องมีีการวางแผนและบริิหารจััดการกํําลัังคนด้้านสุุขภาพ
ให้้เพีียงพอ และสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการด้้าน
สุุขภาพของประชาชน ตลอดจนพร้้อมเผชิิญกัับสถานการณ์์
ความเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งการพััฒนากํําลัังคนด้้านสุุขภาพ
นัับว่่าเป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�ควรอยู่่�ในความสนใจของสัังคม
อย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง ภายใต้้เป้้าหมายเพื่่�อให้้ประชาชน
ได้้รัับบริิการสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพ มีีประสิิทธิิภาพ และ
เป็็นธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกััน (Borrisut, 2020)
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น (อสม.) เป็็น
ตััวแทนของภาคประชาชนในระดัับหมู่่�บ้้าน เกิิดขึ้้�นจาก
แนวคิิดของการสาธารณสุุขมููลฐาน ตั้้�งแต่่แผนพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 4 (พ.ศ. 2521) ที่่�ได้้รัับ
การพััฒนาให้้มีบทบ
ี าทเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลงด้้านสุุขภาพ
ในการ “แก้้ข่่าวร้้าย กระจายข่่าวดีี ชี้้�บริิการประสานงาน
สาธารณสุุข บำำ�บััดทุกุ ข์์ประชาชน และดำำ�รงตนเป็็นตััวอย่่าง
ที่่�ดีี” การพััฒนาบทบาทอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่บ้� า้ นมีีพัฒ
ั นาการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง จนปััจจุุบันั มีีการปรัับ
กระบวนทััศน์์สำำ�คััญในเรื่่�องการพััฒนาระบบสุุขภาพของ
ประเทศภายใต้้แนวคิิดการสาธารณสุุขมููลฐาน ซึ่่�งเดิิมมอง
บทบาทประชาชนเป็็นเพีียงผู้้�รัับบริิการและการตััดสิินใจ
ด้้านสุุขภาพทั้้�งหมดจะอิิงบุุคลากรด้้านสาธารณสุุข มาเป็็น
การให้้ประชาชนและชุุมชนมีีส่่วนร่่วมมากขึ้้�น และเน้้น
การทำำ�งานร่่วมกัันกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ มีีการใช้้เทคโนโลยีี
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ทางด้้านสุุขภาพที่่�เหมาะสมเพื่่�อการพึ่่�งตนเองด้้านสุุขภาพ
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน (Tothet, 2020)
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจํําหมู่่บ้� ้าน เป็็นกลไก
สํําคััญของกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชน
มากที่่�สุุด ครอบคลุุมทุุกหมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศ มีีจำำ�นวน
มากกว่่า 1,040,000 คน โดยกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ
มีีการพััฒนาศัักยภาพ อสม. อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรองรัับ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบััน
การสื่่�อสารข่่าวสาธารณสุุข การแนะนำำ�เผยแพร่่ความรู้้�
ประสานกิิจกรรมพััฒนาสาธารณสุุข ตลอดจนให้้บริิการ
สาธารณสุุขด้้านต่่าง ๆ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจํํา
หมู่่�บ้้าน จึึงเป็็นทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุุณค่่าต่่อการพััฒนา
งานสาธารณสุุขชุุมชน นอกจากนี้้� อสม. ยัังมีีบทบาทการ
พััฒนางานสุุขภาพจิิตชุุมชนและเป็็นพลัังที่่�จะช่่วยให้้คนใน
ชุุมชนของตนมีีสุุขภาพจิิตดีีและอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข
ทำำ�ให้้ชุุมชนตนเองเป็็นชุุมชนสุุขภาพจิิตดีี โดยยึึดหลัักการ
ทำำ�งาน คืือ “สอดส่่องมองหา ใส่่ใจรัับฟััง ส่่งต่่อเชื่่�อมโยง”
อาจกล่่าวได้้ว่่า อสม. มีีบทบาทสำำ�คััญมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ใน
ปััจจุุบััน การพััฒนาศัักยภาพของ อสม. จึึงมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสุุขภาพจิิตให้้ทุุกคนที่่�อยู่่�ร่่วมกัันใน
ชุุมชนได้้อย่่างปกติิสุุข โดยมีีการรู้้�จัักการอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
อย่่างสงบสุุข การรู้้�จัักปรัับตัวั และการรู้้�จัักปรัับใจ ซึ่่ง� จำำ�เป็็น
ต้้องพััฒนาศัักยภาพ สมรรถนะ และทัักษะของอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจํําหมู่่บ้� า้ น โดยเฉพาะทัักษะด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล นัับว่่าเป็็นหััวใจสํําคััญในการช่่วยให้้ประเทศไทย
ก้้าวสู่่ยุ� คุ ไทยแลนด์์ 4.0 เพื่่�อให้้ อสม. สามารถพััฒนาตนเอง
ผ่่านเครื่่�องมืือสมััยใหม่่ให้้มีีความรอบรู้้�และเป็็นต้้นแบบ
ด้้านสุุขภาพทางกายและสุุขภาพจิิต เป็็นผู้้�นําํ การเปลี่่ย� นแปลง
ในกระบวนการจััดการสุุขภาพทางกายและสุุขภาพจิิต
ของชุุมชน อาจกล่่าวได้้ว่่า การวางแผนการพััฒนาศัักยภาพ
ของ อสม. ซึ่่�งถืือเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�สํําคััญใน
ปััจจุุบัันเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ เหมาะสมกัับ
ยุุคไทยแลนด์์ 4.0 จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�มีีความจํําเป็็นมากยิ่่�งขึ้้�น
(Borrisut, 2020)
สถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) นอกจากส่่งผลต่่อสุุขภาพร่่างกายแล้้ว ยัังส่่ง
ผลกระทบต่่อสุุขภาพจิิตของประชาชนอีีกด้้วย ไม่่ว่่าจะเป็็น
ความตื่่น� กลััว ความวิิตกกัังวลการติิดเชื้้อ� ซึ่่ง� เกิิดจากการขาด
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การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิต

ความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิตััวที่่�ถููกต้้อง หรืือการ
ไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ถููกต้้องได้้ รวมทั้้�งการขาดความ
เชื่่�อมั่่�นในกระบวนการรัักษา ประกอบกัับต้้องเผชิิญกัับ
ภาวะวิิกฤตเศรษฐกิิจตกต่ำำ�� ทำำ�ให้้รายได้้น้้อยลงหรืือต้้อง
ตกงานตามมา ยิ่่�งทำำ�ให้้ประชาชนเกิิดความเครีียดสะสม
จนอาจลุุกลามเป็็นปััญหาสุุขภาพจิิตที่่�รุุนแรงในอนาคต
(Phillipson et al., 2020) ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงต่่อสภาพสัังคมและเศรษฐกิิจทั่่�วโลก และ
วงการแพทย์์เกิิดมิิติิใหม่่หลัังสถานการณ์์วิิกฤตการระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาปรัับใช้้ให้้
เหมาะกัับเหตุุการณ์์แพร่่ระบาด และการใช้้ทรััพยากร
ทางด้้านบุุคคล ซึ่่ง� อสม. มีีหน้้าที่่�และมีีส่่วนสำำ�คััญอย่่างมาก
ในการค้้นพบผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�อยู่่�ในหมู่่�บ้้าน
แต่่ละแห่่ง (Lukman, Ayinde, Binuomote, & Clement,
2019) อาจกล่่าวได้้ว่่า อสม. ในสถานการณ์์ปััจจุุบััน
มีีบทบาทการทำำ�งานและการวางแผนในการดำำ�เนิินงาน
ทางการแพทย์์ที่่�จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือบุุคลากรที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายกัับ อสม. เพื่่�อการควบคุุม และป้้องกััน
จากสถานการณ์์วิกิ ฤตการระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา และ
ดููแลสุุขภาพทางกายและสุุขภาพจิิตของประชาชนในแต่่ละ
หมู่่�บ้้านอย่่างเหมาะสม สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และ
บริิบทของแต่่ละหมู่่�บ้้านมากยิ่่�งขึ้้�น (Joag et al., 2020)
	ดัังนั้้�นบทความนี้้�จึึงนำำ�เสนอประเด็็นการพััฒนา
ศัักยภาพของ อสม. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพ
จิิตในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั และให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ซึ่่�งอาจจะใช้้เป็็นแนวทาง
ในการพััฒนาศัักยภาพของ อสม. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ด้้านสุุขภาพจิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อไปในอนาคต
บทบาทของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้าน
้
เพื่่ � อ ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ นด้ ้ านสุ ุ ข ภาพจิิ ต ใน
สถานการณ์์ปััจจุุบััน
	ปััจจุุบัันปััญหาด้้านการสาธารณสุุขเป็็นปััญหาที่่�มีี
ความรุุนแรงขึ้้�น โดยเฉพาะสถานการณ์์วิิกฤตการระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา ซึ่่�งเป็็นโรคที่่�อุุบััติิขึ้้�นใหม่่และมีีการ
ติิดต่่ออย่่างรวดเร็็ว รุุนแรง และยิ่่�งทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น
เห็็นได้้จากการระบาดทั่่�วไปในทุุกชุุมชน ซึ่่ง� ทำำ�ให้้มีผู้ี เ้� สีียชีีวิติ
แล้้วหลายราย รวมไปถึึงโรคที่่�ไม่่ได้้เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรง
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แต่่เป็็นสาเหตุุของการเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตสาเหตุุสำำ�คััญ
ของปััญหาด้้านสุุขภาพอนามััยที่่�สำำ�คััญของประชาชนใน
ชุุมชนของไทยมาโดยตลอด ส่่งผลให้้ อสม.ซึ่่ง� เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
และการเป็็นสื่่อ� กลางในการสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ ให้้
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและสร้้างความมั่่�นใจแก่่ประชาชนในชุุมชน
อสม. จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีองค์์ความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง ชััดเจน และ
เข้้าใจง่่าย เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้สื่่อ� สารให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์และบริิบทของพื้้น� ที่่ไ� ด้้อย่่างเหมาะสมสอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องในด้้าน
การดููแลส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�นได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและความมั่่�นใจในการเผชิิญและฟัันฝ่่าเพื่่�อ
ให้้ ผ่่ านพ้้ น สถานการณ์์ วิ ิ ก ฤตการระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนานี้้� (Ransing, Kar, & Menon, 2020) อาจกล่่าวได้้ว่่า
การปฏิิบัติั ิงานสาธารณสุุขมููลฐานของ อสม. ถืือเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญในการดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวข้้างต้้นให้้
เบาบางลง สอดคล้้องกัับหลัักการสำำ�คััญของงานสาธารณสุุข
มููลฐาน คืือ การที่่�ประชาชนมีีความสามารถในการดููแล
สุุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีีความสามารถในการแก้้ปัญ
ั หา
ด้้านการสาธารณสุุขในหมู่่�บ้้านหรืือชุุมชนของตนได้้อย่่าง
เหมาะสม และสอดคล้้องกัับมาตรการของรััฐบาลด้้าน
ต่่าง ๆ ในการรัับมืือกัับการระบาดครั้้�งนี้้� เช่่น การรัับมืือ
ทางเศรษฐกิิจ การรัั บมื ื อ ทางด้้ า นการแพทย์์ แ ละการ
สาธารณสุุข แต่่ในปััจจุุบันั การแพร่่ระบาดยิ่่�งทวีีคููณมากขึ้้น�
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิติ ประจำำ�วัันของประชาชนเปลี่่ย� นแปลง
ไปมากขึ้้�น รััฐบาลมุ่่�งเน้้นการรณรงค์์ให้้ประชาชนอยู่่�บ้้าน
มากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อลดการแพร่่เชื้้�อ โดยจะเห็็นจากแคมเปญ
ต่่าง ๆ ในโซเชีียลมีีเดีียที่่�ว่่า “อยู่่�บ้้าน หยุุดเชื้้�อ เพื่่�อชาติิ”
เพราะวิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา ไม่่เพีียงแต่่
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิ จ สัั ง คมหรืื อ คุุ ณภ าพชีี วิ ิ ตที่่ �
เปลี่่�ยนแปลงไป ยัังส่่งผลกระทบต่่ออารมณ์์และจิิตใจของ
ประชาชนอีีกด้้วย ทั้้ง� นี้้� อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น
เป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกจากชาวบ้้านไม่่น้้อยกว่่า
10 หลัังคาเรืือนในแต่่ละคุ้้�มหรืือละแวกบ้้าน และได้้รับั การ
อบรมตามหลัักสููตรที่่�กระทรวงสาธารณสุุขกํําหนด โดยมีี
บทบาทสํําคััญในฐานะผู้้�นําํ การเปลี่่ย� นแปลงด้้านพฤติิกรรม
สุุขภาพอนามััย การทํําหน้้าที่่�เป็็นผู้้�สื่่�อข่่าวสารสาธารณสุุข
(ผสส.) การแนะนํําเผยแพร่่ความรู้้� การวางแผน และ
ประสานกิิจกรรมพััฒนาสาธารณสุุข ตลอดจนให้้บริิการ
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สาธารณสุุขด้้านต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่� 77 จัังหวััดทั่่�วประเทศไทย
ครอบคลุุมตามนโยบาย/แนวทางที่่�กระทรวงสาธารณสุุข
กํําหนด บทบาทของ อสม. มีีดัังต่่อไปนี้้�
1.	บทบาทตามมาตรฐานสาธารณสุุขมููลฐาน
ในปีี พ.ศ. 2550 กองสนัับสนุุนสุุขภาพภาคประชาชน ได้้
จััดทํําหลัักสููตรฝึึกอบรมมาตรฐานอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจํํ า บ้้ า น ปีี พุ ุ ทธศั ั ก ราช 2550 ขึ้้� น เพื่่� อ ใช้้ สํ ํ า หรัั บ
การฝึึ ก อบรมประชาชนผู้้�มีี จิ ิ ต อาสาเข้้ า มาเป็็ น อสม.
ได้้กํําหนดบทบาทตามมาตรฐานสาธารณสุุขมููลฐาน ได้้แก่่
1) เป็็นผู้้�สื่่อ� ข่่าวสาธารณสุุขระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�และประชาชน
ในหมู่่�บ้้าน 2) เป็็นผู้้�ให้้คํําแนะนํําถ่่ายทอดความรู้้�แก่่
เพื่่�อนบ้้านและแกนนํําสุุขภาพประจํําครอบครััว ในเรื่่�อง
ต่่าง ๆ 14 องค์์ ป ระกอบของงานสาธารณสุุ ข มููลฐาน
3) เป็็นผู้ใ้� ห้้บริิการสาธารณสุุขแก่่ประชาชน ได้้แก่่การส่่งต่่อ
ผู้้�ป่่วยและการติิดตามดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมาจาก
สถานบริิการ การจ่่ายยาเม็็ดคุุมกํําเนิิด ถุุงยางอนามััย
การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น ฯลฯ 4) หมุุนเวีียนกัันปฏิิบัติั งิ าน
ที่่� ศสมช. ในการจััดทํําศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารของหมู่่�บ้้าน
การถ่่ายทอดความรู้้�และจััดกิจิ กรรมตามปััญหาของหมู่่บ้� า้ น
ชุุมชน การให้้บริิการที่่�จํําเป็็นใน 14 กิิจกรรมสาธารณสุุข
มููลฐาน 5) เฝ้้าระวัังและป้้องกัันปััญหาสาธารณสุุขในหมู่่บ้� า้ น
6) เป็็นผู้้�นําํ ในการบริิหารจััดการวางแผนแก้้ปัญั หา และพััฒนา
หมู่่�บ้้าน/ชุุมชน 7) เป็็นแกนนํําในการชัักชวนเพื่่�อนบ้้าน
เข้้าร่่วมกิิจกรรมพััฒนางานสาธารณสุุขของชุุมชน และ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตโดยใช้้กระบวนการความจํําเป็็นขั้้�น
พื้้�นฐาน (จปฐ.) และรวมกลุ่่ม� ในการพััฒนาสัังคมด้้านต่่าง ๆ
และ 8) ดููแลสิิทธิิประโยชน์์ด้้านสาธารณสุุขของประชาชน
ในหมู่่�บ้้านโดยเป็็นแกนนํําในการประสานงานกัับกลุ่่�มผู้้�นํํา
ชุุมชน และองค์์การบริิหารส่่วนตํําบล (อบต.) กระตุ้้�นให้้มีี
การวางแผนและการดํําเนิินงานเพื่่�อพััฒนางานสาธารณสุุข
ของหมู่่�บ้้าน
2.	บทบาทตามโครงการส่่งเสริิ มอาสาสมัั ค ร
สาธารณสุุขประจํําหมู่่�บ้้านเชิิงรุุก บทบาทของ อสม.
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุุข (โครงการส่่งเสริิม อสม.
เชิิงรุุก) ตามแบบรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านของอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น (อสม. 1) เป็็นการกํําหนดบทบาท
สํําหรัับ อสม. ที่่�จะมีีสิิทธิิรัับค่่าป่่วยการ ต้้องปฏิิบััติิงาน
ตามระเบีียบกระทรวงสาธารณสุุข ว่่าด้้วยการเบิิกจ่่ายเงิิน
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ค่่าป่่วยการของ อสม. พ.ศ. 2552 และ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุุข เรื่่�อง สิิทธิิได้้รัับเงิินค่่าปุุวยการในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจํําหมู่่�บ้้าน พ.ศ.
2560 (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562
3.	บทบาทอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น
ตามระเบีียบ กระทรวงสาธารณสุุข ว่่าด้้วยอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจํําหมู่่�บ้้าน พ.ศ. 2554 บทบาทหน้้าที่่�
อาสาสมัั ค รสาธารณสุุ ข ประจำำ�หมู่่ � บ้ ้ า น ตามระเบีี ย บ
กระทรวงสาธารณสุุข ว่่าด้้วยอาสาสมััครสาธารณสุุขประจํํา
หมู่่บ้� า้ น พ.ศ. 2554 เป็็นการกํําหนดบทบาทการปฏิิบัติั งิ าน
สํําหรัับ อสม. ทุุกคนตามหลัักการสาธารณสุุขมููลฐานของ
กระทรวงสาธารณสุุข
4.	บทบาทอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น
นัักจััดการสุุขภาพชุุมชน บทบาท อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน นัักจััดการสุุขภาพชุุมชน คืือ การเป็็นผู้้�นํํา
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมตามหลััก 3อ.2ส. การเป็็นบุุคคล
ต้้นแบบ เป็็นแกนนํําในการสร้้างสุุขภาพคนในครอบครััว
และสภาวะแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาพดีีในชุุมชน
5.	บทบาทอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น
ในทีีมหมอครอบครััว บทบาทที่่�อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่บ้� า้ น ปฏิิบััติใิ นทีีมหมอครอบครััวมากที่่�สุดุ ได้้แก่่
การเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี ด้้านพฤติิกรรมสุุขภาพและการ
สํํารวจ/รวบรวมข้้อมููลผู้้�ด้อ้ ยโอกาส ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
ผู้้�พิิการเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการจััดบริิการสุุขภาพ รองลงมา
คืือ การจััดทํําข้้อมููลผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
ผู้้�พิิการอย่่างเป็็นระบบร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข และ
การสื่่�อสารข้้อมููลระหว่่างผู้้�ป่่วย/ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุ ข และท้้ อ งถิ่่� น ในการให้้ บ ริิ ก ารสุุ ข ภาพกัั บ
ประชาชนในพื้้น� ที่่� นอกจากนี้้ยั� งั พบว่่า กลุ่่ม� เครืือข่่ายสุุขภาพ
ภาคประชาชนมีีทััศนคติิทางบวกต่่อบทบาทของ อสม.
ในทุุกพื้้�นที่่� ทั้้�งบทบาทด้้านการประสานงาน การจััดเตรีียม
ข้้อมููลในพื้้�นที่่� ความเสีียสละทุ่่�มเท การถ่่ายทอดความรู้้�
และทัักษะเฉพาะในการดููแลผู้้�ป่่วย รวมทั้้�งการสร้้างความ
ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�
6.	บทบาท อสม. 4.0 (Ministry of Public
Health, 2018) ได้้จััดทํําแนวทางการพััฒนา อสม. 4.0
และกํําหนดคุุณลัักษณะที่่�สํําคััญ ของ อสม. 4.0 ได้้แก่่
1) มีีทักั ษะด้้านเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั สามารถใช้้เครื่่อ� งมืือสื่่อ� สาร
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การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิต

เช่่น application “Smart อสม.” หรืือโปรแกรมอื่่�น ๆ ที่่�
กํําหนดได้้ในการปฏิิบััติิงานในชุุมชน เช่่น การรายงาน
ตามแบบ อสม.1 2) มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เรื่่�อง
การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น การชวนคนเลิิกบุุหรี่่� การใช้้ยา
อย่่างสมเหตุุ ผ ล (rational drug use: RDU) และ
3) มีีจิิตอาสาและเป็็นผู้้�นํําการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพ
ทํําหน้้าที่่�เป็็นนัักจััดการสุุขภาพชุุมชน และมีีความพร้้อม
ในการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน (Cardio Pulmonary
Resuscitation: CPR)
	บทบาทของ อสม. เป็็นการปฏิิบััติิงานเพื่่�อส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ครอบคลุุม
ตามนโยบาย/แนวทางที่่�กระทรวงสาธารณสุุขกํําหนด ได้้แก่่
บทบาทตามมาตรฐานสาธารณสุุขมููลฐาน บทบาทตาม
โครงการส่่งเสริิม อสม.เชิิงรุุก บทบาท อสม. ตามระเบีียบ
กระทรวงสาธารณสุุข ว่่าด้้วยอาสาสมััครสาธารณสุุขประจํํา
หมู่่�บ้้าน พ.ศ. 2554 บทบาท อสม.นัักจััดการสุุขภาพชุุมชน
บทบาทอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านในทีีมหมอ
ครอบครััว และบทบาทของ อสม.4.0 (Ministry of Public
Health, 2020) นอกจากนี้้� บทบ าทของ อสม.ยิ่่� ง ทวีี
ความสำำ�คััญมากยิ่่ง� ขึ้้น� ในปััจจุุบันั เพราะเป็็นผู้้�ที่่แ� บกรัับภาระ
และการเสีียสละที่่�ยิ่่�งใหญ่่เพื่่�อต่่อสู้้�กัับสถานการณ์์วิิกฤต
การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาครั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก อสม.
มีีความเสี่่�ยงมากกว่่าคนทั่่�วไป เพราะอยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงและ
ใกล้้ชิิดกัับผู้้�ป่่วยโดยตรง การเสีียสละเวลาและปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�อย่่างเต็็มกำำ�ลััง ทำำ�ให้้ อสม.บางคนจำำ�เป็็นต้้องนอนที่่�
โรงพยาบาลเพื่่�อเฝ้้าดููผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิด บางคนไม่่มีีเวลา
แม้้ แ ต่่จะกลัั บ ไปหาครอบครัั ว หรืื อ บางคนก็็พั ั ก ผ่่อน
ไม่่เพีียงพอ จึึงยิ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
พััฒนาศัักยภาพของ อสม. เพื่่�อสร้้างเสริิมสมรรถนะ และ
ทัักษะของ อสม. ให้้สอดคล้้องกัับบทบาทที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป
ในสถานการณ์์ปััจจุุบัันมากยิ่่�งขึ้้�น
การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้าน
สุุขภาพจิิต
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น ถืือเป็็นกลไก
ที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนงานสุุขภาพภาคประชาชน และ
ยัังเป็็นบุุคคลที่่�อยู่่�ใกล้้ชิดกั
ิ ับประชาชน อสม. จึึงมีีบทบาท
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สำำ�คััญในการดููแลสุุขภาพจิิตของประชาชนในชุุมชนที่่�เสี่่ย� ง
ต่่อการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�อาจจะเกิิดภาวะความเครีียด
วิิตกกัังวล ความหวาดหวั่่น� และสะสมจนกลายเป็็นภาวะของ
ความท้้อแท้้ใจ ซึ่่ง� อาจนำำ�มาสู่่ภ� าวะซึึมเศร้้าและฆ่า่ ตััวตายได้้
(Buenaventura, Ho, & Lapid, 2020) อสม. จึึงควร
มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การดููแลช่่วยเหลืือ
ทางจิิตใจและจิิตสัังคมได้้อย่่างเหมาะสม มีีมาตรการที่่�
บููรณาการเข้้ากัับการรัักษาโรคไวรััสจากสถานการณ์์วิิกฤต
การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา ป้้องกัันปััญหาทางจิิตใจ
ที่่�รุุนแรง เช่่น พฤติิกรรม บรรยากาศที่่�ปราศจากการตีีตรา
กฎระเบีียบ และความกลััวผลลบต่่อตนเองที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ตามมา ประกอบด้้วยสองกิิจกรรม คืือ (1) การจััดการกัับ
ความกลััวต่่อโรค ทำำ�โดยแพทย์์ผู้้�รัักษาในพื้้�นที่่� และมีี
นัักจิิตวิทิ ยาคลิินิกิ คอยช่่วยเหลืือ อสม. และ (2) การจััดการ
กัับความยากลำำ�บากในการปรัับตัวั ทำำ�โดยนัักจิิตวิทิ ยาคลิินิกิ
นัักสัังคมสงเคราะห์์ และทีีมสหวิิชาชีีพในพื้้�นที่่� ประกอบกัับ
การสร้้างกิิจกรรมที่่�สอดคล้้องกัับกรอบความต้้องการด้้าน
สุุขภาพจิิตและจิิตสัังคม ตั้้�งแต่่บริิการขั้้�นพื้้�นฐาน ไปจนถึึง
บริิการจากผู้้�เชี่่�ยวชาญสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความต้้องการในการ
ดููแลเฉพาะทางเพื่่�อดููแลแก้้ไขปััญหาเฉพาะนั้้�น ๆ หลัักการ
สำำ�คััญที่่� อสม. ต้้องปฏิิบัติั ิ คืือ “การมุ่่�งเน้้นความปลอดภััย”
คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิมนุุษยชน ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ ความ
เท่่าเทีียม และคุุณค่่าของสัังคมและวััฒนธรรม โดยส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วม พััฒนาภายใต้้ทรัพั ยากรและศัักยภาพที่่�มีอี ยู่่�
และทำำ�งานแบบบููรณาการ สอดคล้้อง เน้้นประสานงานภาคีี
เครืือข่่าย ช่่วยเหลืือส่่งต่่อกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่บ้� า้ น จึึงควรมุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิม พััฒนา และสนัับสนุุน
เช่่น การให้้ความรู้้�ผ่่านแอพพลิิเคชั่่น� (application) สมาร์์ท
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น หรืือสื่่อ� อื่่น� ๆ การฝึึก
ปฏิิบัติั ิ การอบรมพััฒนาศัักยภาพ เป็็นต้้น เพื่่อ� ให้้อาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� ้าน สามารถยกระดัับศัักยภาพเป็็น
อสม. ที่่�พึึงประสงค์์ในยุุคดิิจิิทััล หรืือยุุคไทยแลนด์์ 4.0
ที่่�มีีรููปแบบการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นเพื่่�อ
เปลี่่ย� นแปลงการทำำ�งานแบบดั้้�งเดิิม เปิิดโอกาสในการพััฒนา
ความสามารถในการทำำ�งานหรืือทำำ�หน้้าที่่�ของตนเองได้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นสอดคล้้องกัับสถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา และเหมาะสมกัับยุุคแห่่งเทคโนโลยีี อีีกทั้้�งยััง
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เป็็นการทำำ�งานด้้านการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิต
ที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพดีียิ่่ง� ขึ้้น� (Singh et al., 2020) ตามบทบาท
และพััฒนา อสม. ของกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพที่่�
ต้้องการส่่งเสริิม สนัับสนุุนให้้ อสม. มีีความรอบรู้้�และเป็็น
ผู้้�นำำ�ในการเปลี่่ย� นแปลงด้้านสุุขภาพจากแนวคิิดในการพััฒนา
ศัักยภาพ อสม. ให้้เป็็น “อสม. 4.0” โดยการนำำ�เทคโนโลยีี
มาประยุุกต์์ใช้้กัับการทำำ�งาน เพื่่�อให้้การพััฒนาช่่องทาง
การสื่่�อสารข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว ทัันเวลา
มีีประสิิทธิิภาพ และเกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุดแก่่ประชาชนใน
หมู่่�บ้้าน
	ยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2560-2579)
กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์ว่่์ า “ประเทศไทยมีีความมั่่น� คง มั่่ง� คั่่ง� ยั่่ง� ยืืน
เป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้วด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง” ซึ่่ง� ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นการพััฒนา
และเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ มีีเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�สำำ�คััญเพื่่�อพััฒนาคนในทุุกมิิติิ และในทุุกช่่วงวััย
ให้้เป็็นคนดีี เก่่ง และมีีคุุณภาพ ให้้ความสำำ�คััญในการสร้้าง
คนไทย 4.0 ที่่�มีีความพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�อย่่างไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด
มีีความพร้้อมที่่จ� ะพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีศักั ยภาพ
ที่่�จะรองรัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ และนวััตกรรม สามารถ
รัับมืือกัับโอกาสและภััยคุุกคามแบบใหม่่ ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็วในศตวรรษที่่� 21 ได้้ และแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ด้้านสาธารณสุุข ระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวง
สาธารณสุุขได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ จะเป็็นองค์์กรหลัักด้้าน
สุุขภาพที่่�รวมพลัังสัังคมเพื่่�อประชาชนสุุขภาพดีี โดยมีี
พัันธกิิจ คืือ พััฒนาและอภิิบาลระบบสุุขภาพอย่่างมีีส่่วนร่่วม
และยั่่ง� ยืืน เพื่่�อไปสู่่เ� ป้้าหมายประชาชนสุุขภาพดีี เจ้้าหน้้าที่่�
มีีความสุุขและระบบสุุขภาพยั่่�งยืืน (Office of Policy and
Planning, Ministry of Public Health, 2021)
สถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิติ ของประชาชนก่่อให้้เกิิด
ความเครีี ย ดและความกัั ง วลในประชาชนทั่่� ว ประเทศ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ นจึึงบุุคคลที่่�มีบทบ
ี าท
ที่่�จะให้้การดููแลช่่วยเหลืือจิิตใจคนในชุุมชนของตนให้้มีี
สุุขภาพจิิตที่่�ดีีขึ้้�น (Dorji, 2021) สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ใช้้ในดููแล
ช่่วยเหลืือ คืือ การรัับฟัังผู้้�ที่่�มีีปััญหาด้้านจิิตใจเพื่่�อช่่วยให้้
เขาเหล่่านั้้�นได้้ระบายความเครีียดหรืือความทุุกข์์ใจออกมา
การรัับฟััง การฟััง จึึงต้้องรัับฟัังด้้วยหััวใจ กล่่าวคืือ ต้้อง
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รัับฟัังอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข ฟัังจากมุุมมองของอีีกฝ่่ายไม่่ใช่่
ของเรา ฟัังด้้วยหััวใจ ไม่่ต้้องตััดสิิน ไม่่ต้้องปลอบ ไม่่ต้้อง
เปรีียบเทีียบ ทำำ�ให้้ผู้้�พููดได้้รู้้�สึึกปลดปล่่อยความรู้้�สึึก รัับรู้้�
และรู้้�สึึกว่่ามีีเพื่่�อนและอยู่่�เคีียงข้้างเขาเวลาทุุกข์์ใจ โดย
อสม. จะต้้องเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี มีีทัักษะการฟััง ฟัังอย่่างใส่่ใจ
พููดคุุยให้้คำำ�ปรึึกษา เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�มีีปััญหาทางด้้านจิิตใจ
ให้้สามารถระบายความทุุกข์์ใจหรืือคิิดแก้้ไขปััญหาของ
ตนเองด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสมได้้ อสม. ควรจะต้้องปฏิิบััติิ
ตามหลัักการ 3L คืือ (1) การสัังเกต (Look) การดููแลและ
ป้้องกัันปััญหาสุุขภาพจิิตโดยการมองหา สัังเกต และเข้้าถึึง
ผู้้�ที่่เ� สี่่ย� งต่่อปััญหาสุุขภาพจิิตในชุุมชน เช่่น ประชาชนที่่�เกิิด
ความกัังวลใจ ผู้้�ถููกกัักขััง กลุ่่ม� วััยสููงอายุุผู้้�ที่่เ� จ็็บป่ว่ ยด้้วยโรค
เรื้้อ� รััง กลุ่่ม� ผู้พิ้� กิ าร เป็็นต้้น (2) การรัับฟััง (Listen) การดููแล
ด้้านจิิตใจคนในชุุมชนโดยการรัับฟััง เพื่่�อการบรรเทาหรืือ
แก้้ไขปััญหาและการส่่งเสริิมให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพจิิต เช่่น
รัับฟัังให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ� ให้้ข้อ้ คิิดเตืือนใจแก่่คนที่่�ทุกุ ข์์ใจ
ปลอบโยนให้้กำำ�ลังั ใจ เยี่่ย� มเยืือนถามไถ่่อาการให้้ความรู้้�เรื่่อ� ง
การดููจิิตใจตนเอง ครอบครััว ชุุมชน และ (3) การเชื่่�อมโยง
(Link) เป็็นการช่่วยให้้ผู้้�ได้้รัับบริิการได้้รัับการรัักษาอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง โดยการประสานกัับเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข (รพ.สต.)
การส่่งต่่อ การติิดตาม การเยี่่�ยมเยืือน การแนะนำำ�แหล่่ง
ช่่วยเหลืือได้้แก่่ สายด่่วนสุุขภาพจิิต 1323 Application
สบายใจ, SATI ฯลฯ (Office of Policy and Planning,
Ministry of Public Health, 2021)
ประเทศไทยมีีอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น
มีีระดัับการศึึกษา ระดัับประถมศึึกษา ร้้อยละ 59.7 ระดัับ
มััธยมศึึกษา ร้้อยละ 28.9 ได้้รับั การพััฒนาศัักยภาพหลัักสููตร
นัักจััดการสุุขภาพร้้อยละ 7.1 ของอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน และ อสม. ส่่วนใหญ่่มีีการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
มากกว่่า 30 ปีี ในปีีงบประมาณ 2561 กรมสนัับสนุุน
บริิการสุุขภาพมีีนโยบายและเป้้าหมายพััฒนาอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ให้้เป็็น อสม. 4.0 จำำ�นวน
300,000 คน และให้้คลอบคลุุมภายใน 5 ปีี (Office of
Policy and Planning, Ministry of Public Health,
2021) เป็็นภารกิิจที่่�หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องดำำ�เนิินการ
ให้้ถึึงเป้้าหมาย รููปแบบการพััฒนาศัักยภาพของ อสม. 4.0
ที่่�อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นมีีความแตกต่่างทั้้�ง
ระดัับการศึึกษา ช่่วงวััยและปััจจััยเอื้้�อที่่�แตกต่่างกัันจะเป็็น
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การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิต

อย่่างไร มีีเนื้้อ� หา มีีวิธีิ กี ารพััฒนา ควรเป็็นอย่่างไร และจะรู้้�ได้้
อย่่างไรว่่า อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น มีีศักั ยภาพ
ตาม อสม. 4.0 ตามที่่�คาดหวััง อีีกทั้้�งยัังไม่่มีีการให้้ความรู้้�
เรื่่�อง อสม. 4.0 อย่่างเป็็นระบบ ดัังนั้้�นการพััฒนาศัักยภาพ
ของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน เพื่่�อส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิตในยุุคดิิจิิทััลและพััฒนาตาม
นโยบาย อสม. 4.0 ควรมีีองค์์ประกอบการพััฒนาดัังนี้้�
1. การพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Developing knowledge of digital technology)
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านควรได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากหน่่วยงานที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบด้้านข้้อมููลข่่าวสาร
ให้้สามารถรู้้�เท่่าทัันสถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนาตลอดเวลา อีีกทั้้�งการที่่�ประเทศกำำ�ลัังเข้้าสู่่�
สัังคมดิิจิิทััล ควรมีีการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั เพราะจะทำำ�ให้้อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น
สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
(Tothet, 2020) ซึ่่ง� การพััฒนาศัักยภาพด้้านเทคโนโลยีีของ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านนี้้� จะทำำ�ให้้สามารถ
สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจิิตให้้กัับประชาชนได้้ด้้วย
ข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือมากยิ่่�งขึ้้�น (Rajkumar, 2020) ดัังนั้้�น
การพััฒนาศัักยภาพของ อสม. จึึงต้้องพััฒนาศัักยภาพ
ด้้วยการเพิ่่�มสมรรถนะด้้านการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้มีี
ประสิิทธิภิ าพมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยควรจััดการฝึึกอบรมเฉพาะด้้าน
การใช้้เทคโนโลยีีที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
การเรีียนรู้้�ที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียน เช่่น สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต
การจััดทีมี วิิทยากร พี่่�เลี้้ย� งกลุ่่ม� ในการฝึึกปฏิิบัติั ใิ ห้้เหมาะสม
กัับจำำ�นวนผู้้�เรีียนและมีีความเชี่่�ยวชาญในการใช้้อุุปกรณ์์
มืือถืือในแต่่ละค่่ายมืือถืือ การออกแบบกลุ่่ม� เรีียนรู้้�กลุ่่ม� ตาม
ค่่ายมืือถืือของผู้้�เรีียน การวิิเคราะห์์ศัักยภาพอุุปกรณ์์กัับ
แอปพลิิเคชั่่�นที่่�ฝึึกปฏิิบััติิ ครอบคลุุมประเด็็นต่่าง ๆ ได้้แก่่
การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเบื้้�องต้้น กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
เน็็ตประชารััฐ รู้้�เท่่าทัันสื่่�อ การตรวจสอบแหล่่งข้้อมููล
แอปพลิิเคชั่่�นกัับการดููแลสุุขภาพและการปฏิิบััติิงานของ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นการสืืบค้น้ และเข้้าถึึง
ข้้องมููล เว็็บไซต์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การผลิิตสื่่�อเผยแพร่่อย่่างง่่าย
ด้้วยสมาร์์ทโฟน การเรีียนรู้้�การใช้้งานแอปพิิเคชั่่�นสุุขภาพ
และการปฏิิบััติิงานของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน เช่่น Smart อสม., Thai CV risk, Khunlook,
ปีีที่่� 29 ฉบัับที่่� 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2564
Volume 29 No. 4 (Oct - Dec) 2021

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา

Doctor Me, Thai EMS1669, RDU, Oryoe เป็็นต้้น
และการใช้้ QR code และ Google form ของอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� ้าน
2. การพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health
Literacy)
		 2.1	ส่่งเสริิมการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
(Health Literacy) เป็็นการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ทั้้�งสุุขภาพกาย และสุุขภาพจิิต อัันเป็็นความสามารถของ
บุุคคลในทางความรู้้�ความคิิด และทัักษะการใช้้ชีวิี ติ รวมถึึง
การแสวงหาวิิธีีการต่่าง ๆ ที่่�จะนํําตนเองไปสู่่�การมีีความ
สมบููรณ์์ทั้้ง� ทางกาย จิิต สัังคม และปััญญา มีีความรู้้�เท่่า รู้้�ทันั
ต่่อสิ่่�งที่่�จะมีีผลกระทบต่่อสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต ทั้้�ง
ทางด้้านบวกและด้้านลบ (Chandra, Pandav, & Bhugra,
2006) ซึ่่�งจะนํํามาสู่่�การมีีพฤติิกรรมที่่�เหมาะสมในการจััด
การดููแลสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต ทั้้�งด้้านการส่่งเสริิม
สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต การป้้องกัันโรคและภััยอัันตราย
ต่่าง ๆ ตลอดจนถึึงการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพในทุุกด้้าน ซึ่่�ง
หากอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ นมีีความบกพร่่อง
ในการรัับรู้้�และเรีียนรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร ย่่อมมีีข้้อจํํากััดในการ
รัับรู้้� การคิิด และเลืือกหนทางที่่�จะปฏิิบััติิตนให้้เหมาะสม
ตามสถานการณ์์ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้ประชาชนมีีสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี
		 2.2 การส่่งเสริิมเพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ออกกำำ�ลัังกาย
โดยการออกกำำ�ลัังกายและนัันทนาการเป็็นกิิ จกรรมที่่�
สร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิตท
ิ างด้้านร่่างกาย สติิปัญ
ั ญา อารมณ์์
สัังคม และจิิตวิญ
ิ ญาณ ทั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� ป้้องกัันโรคภััยไข้้เจ็็บที่่เ� กิิดขึ้้น�
การที่่�จะสร้้างเสริิมคุุณภาพสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตของ
ประชาชนได้้ (Joag et al., 2020) เพราะการส่่งเสริิมดัังกล่่าว
ต้้องอาศััย อสม. ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์
ทัักษะที่่�ถููกต้้องที่่�จะให้้ความรู้้�แก่่กลุ่่�มสมาชิิก บุุคคลต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้บรรลุวัุ ตถุ
ั ปุ ระสงค์์และก็็ให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพต่่อการ
พััฒนาสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตของประชาชนส่่วนรวม
ที่่�ดีีต่่อไป (Jenkins et al., 2010) ดัังนั้้�น อสม. จะต้้องมีี
ความสามารถในการวางแผนโครงการ การจััดการบริิหาร
และแนะนำำ�ช่่วยเหลืือให้้บุคุ คลหรืือหมู่่ค� ณะได้้เลืือกกิิจกรรม
การออกกำำ�ลัังกายและนัันทนาการที่่�เข้้าร่่วมตามต้้องการ
ตามความสนใจ ความสามารถของแต่่ละบุุคคล ให้้บุุคคล
ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้รัับความพึึงพอใจ โดย อสม. ต้้องให้้
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ความรู้้� พััฒนาความสามารถ มีีความเข้้าใจด้้านการสอนที่่�
เหมาะสม เช่่น การสอนเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพกายและ
สุุขภาพจิิตในสถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา มีีการสาธิิต มีีดููแลเอาใจใส่่ต่่อการประกอบกิิจกรรม
นั้้�น ๆ เป็็นอย่่างดีี เป็็นต้้น
		 2.3	ส่่งเสริิมการมีีจิิตอาสาและเป็็นผู้้�นำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพ โดยมีีทัักษะปฏิิบัติั ิการช่่วยเหลืือ
สัังคม การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นและช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน
ซึ่่�งการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นและช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานนี้้� ถืือ
เป็็นขั้้น� ตอนการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่ห� ยุุดหายใจหรืือหััวใจหยุุดเต้้น
ตั้้�งแต่่เมื่่�อพบคนหมดสติิ ตรวจดููความปลอดภััย แล้้วเข้้า
ปลุุกเรีียกผู้้�ป่ว่ ยและตบไหล่่ทั้้�ง 2 ข้้าง โทรขอความช่่วยเหลืือ
ที่่เ� บอร์์ 1669 ประเมิินผู้้�ป่ว่ ยหากไม่่รู้้�สึึกตััวให้้ทำำ�การช่่วยเหลืือ
ฟื้้น� คืืนชีีพด้ว้ ยการกดหน้้าอก จนกว่่าผู้้�ป่่วยจะหายใจเองได้้
หรืือทีีมกู้้�ชีพี มาถึึงเพื่่อ� นำำ�ส่่งโรงพยาบาลต่่อไปอย่่างเหมาะสม
ตลอดจนการจััดระบบการดููแลจิิตใจผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงทาง
ด้้านสุุขภาพจิิตจากสถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา คััดกรอง ให้้การดููแลรัักษา ช่่วยเหลืือ และ
ส่่งต่่อในกลุ่่ม� ที่่มี� ภี าวะเครีียด ผู้้�มีคี วามเสี่่ย� งต่่อการฆ่า่ ตััวตาย
ผู้้�มีภี าวะซึึมเศร้้า ผู้ใ้� ช้้สุรุ าสารเสพติิดและผู้้�มีปัี ญ
ั หาสุุขภาพจิิต
และจิิตเวชอื่่น� ๆ เพื่่�อให้้กลุ่่ม� เสี่่ย� งที่่�มีีปัญ
ั หาสุุขภาพจิิตและ
ผู้้�ป่่วยจิิตเวชสามารถเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพจิิตได้้รับั การดููแล
เยีียวยาจิิตใจ รัักษาต่่อเนื่่�องจนหายทุุเลา ได้้รัับการส่่งต่่อ
ตามระดัับหน่่วยบริิการ และสามารถกลัับไปดำำ�เนิินชีีวิิต
ประจำำ�วัันได้้ตามปกติิ
3. การเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพ
(Leading change in health)
การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ อสม. มีีทััศนคติิที่่�ดีี
ในการเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพกายและ
สุุขภาพจิิต โดยมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และปฏิิบััติิจนเป็็น
ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตได้้
อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม (Bender & Pitkin, 1987)
พร้้อมทั้้�งมีีการขยายผลโดยสร้้างแกนนำำ� อสม. ให้้เป็็นผู้้�นำำ�
ที่่�มีศัี กั ยภาพและมีีสมรรถนะของการเป็็น อสม. 4.0 จะช่่วย
ขยายผลทำำ�ให้้ อสม. ที่่� มีี อยู่่ � ในแต่่ละหมู่่ � บ้้ าน ชุุ ม ชน
มีีศักั ยภาพที่่�เหมาะสมและสามารถขยายผลการปฏิิบัติั งิ าน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลตามบทบาทและ
หน้้ า ที่่� ใ นการส่่งเสริิ ม และสนัั บ สนุุ น สุุ ข ภาพกายและ
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สุุขภาพจิิตได้้อย่่างครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะในช่่วง
สถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา อสม.
ยิ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการปฏิิบััติิตนด้้าน
สุุขภาพทางกายและสุุขภาพจิิตให้้กัับประชาชนในชุุมชน
โดยควรแสดงความเข้้าใจ และมองการแสดงตระหนกของ
ประชาชนเป็็นการตอบสนองปกติิในสถานการณ์์วิิกฤติิ
ควรอธิิบายเหตุุการณ์์ด้้วยท่่าทีีที่่�สงบและนุ่่�มนวล เพื่่�อ
ทำำ�ให้้ประชาชนในชุุมชนรู้้�สึึกปลอดภััยมากพอจะเข้้าใจ
ความหมายของสถานการณ์์นั้้�น เช่่น เหตุุการณ์์การติิดเชื้้�อ
COVID-19 ของสมาชิิกในบ้้าน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถอยู่่�ด้้วยกััน
ได้้ชั่่�วคราว เพราะอาจแพร่่เชื้้�อได้้ โดยแนะนำำ�ว่่าใครต้้องไป
อยู่่�ที่่�สถานที่่�ใด ระยะเวลานานประมาณเท่่าใด ตลอดจน
การช่่วยเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ทางอารมณ์์ให้้แก่่ประชาชน
ในหมู่่�บ้้านที่่�ตนเองดููแลโดยการเพิ่่�มความสามารถของ
ประชาชนในการรู้้�จััก ตระหนัักถึึงอารมณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� เมื่่อ� รัับรู้้�
รู้้�จัักและทำำ�ความเข้้าใจว่่า อารมณ์์นี้้�คืือ เสีียใจ โกรธ
วิิตกกัังวล จะช่่วยให้้เลืือกวิิธีีจััดการกัับอารมณ์์เหล่่านั้้�นได้้
เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น ช่่วยเพิ่่�มการควบคุุมจััดการตััวเอง และ
ทำำ�ให้้ อสม. เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการปฏิิบัติั ติ นด้้านสุุขภาพทางกาย
และสุุขภาพจิิตให้้กัับประชาชนในชุุมชนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
4. การออกแบบสร้้างคุุณค่่า ขัับเคลื่่�อนและ
ขยายผลแกนนำำ�อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
(Design Creates Value Drive and Expand Village
Health Volunteer Leader)
ควรมีีการสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�นโยบายไปสู่่�การ
ปฏิิบััติิในระดัับพื้้�นที่่�ทั้้�งด้้านทรััพยากร ด้้านคน ด้้านเงิิน
ด้้านวััสดุุอุปุ กรณ์์ ที่่ตร
� งกัับสภาพปััญหาที่่แ� ท้้จริิง โดยเฉพาะ
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบโดยตรง คืือ กรมสนัับสนุุนบริิการ
สุุ ข ภาพ ที่่� ค วรมีี ก ารส่่งเสริิ ม ให้้ มี ี ห ลัั ก สููตรการพัั ฒ นา
ศัักยภาพของ อสม. ที่่�เหมาะสม สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
วิิกฤตการระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาในปััจจุุบันั และมีีการ
พััฒนาขัับเคลื่่�อนการพััฒนาสมรรถนะ อสม. 4.0 อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยสนัับสนุุนให้้มีีการจััดอบรมครููฝึึก อสม. 4.0
เพื่่�อให้้ได้้ อสม. ที่่�มีีศัักยภาพในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต เนื่่อ� งเพราะ อสม.ที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพ
จะต้้องมีีสมรรถนะที่่�ดีีและต้้องมีีพี่่�เลี้้�ยงหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุ ข ช่่วยเหลืื อ ในการส่่งเสริิ ม และสนัั บ สนุุ น
สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต จึึงควรมีีการจััดสรรงบประมาณ
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การพััฒนาศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิต

การอบรมครููพี่่�เลี้้�ยง อสม. อย่่างเหมาะสม พร้้อมทั้้�ง
ขัับเคลื่่�อนและขยายผลแกนนำำ�อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ประโยชน์์ที่จ�่ ะได้้รับั จากการพััฒนาศัักยภาพของ
อสม. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิต
1.	มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการจััดการดููแล
สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตอย่่างครบวงจร อสม. จะ
สามารถการปฏิิบััติิงานตามบทบาทในการส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนสุุขภาพกาย จิิตใจ อารมณ์์และสัังคมให้้เกี่่�ยวข้้อง
สััมพัันธ์์กัันอย่่างสมดุุล ในชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างมีีระบบ
ระเบีียบ มีีวินัิ ยั สอดคล้้องกัับสถานการณ์์วิกิ ฤตการระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนาในปััจจุุบััน
2.	มีี ทั ั ศ นคติิ ที่่ � ดีี ใ นการดููแลสุุ ขภาพกายและ
สุุขภาพจิิตอย่่างครบวงจร อสม.จะมีีขวััญและกำำ�ลัังใจ
มีีความรู้้� มีีทัศั นคติิ และพฤติิกรรมการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ด้้านสุุขภาพจิิตที่่�ดีี สามารถขยายผลให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�
เป็็นระบบมากขึ้้�นภายใต้้สถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา และยุุคสมััยที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้าน
เทคโนโลยีี
3.	นำำ�ความรู้้�และทัักษะไปปฏิิบัติั งิ านตามบทบา
ทการเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพได้้ สามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในองค์์การอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องของกระทรวง
สาธารณสุุขได้้อย่่างกว้้างขวาง มีีการประยุุกต์์ใช้้ มีีการ
ดำำ�เนิินงานแบบสมดุุลมากขึ้้�น อัันจะเป็็นการดำำ�เนิินงาน
พััฒนาภายในองค์์การที่่�ยกระดัับประสิิทธิภิ าพโดยภาพรวม
ให้้มีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนา
และปฏิิรููประบบราชการไทยภายใต้้สถานการณ์์วิิกฤตการ
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
4. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของ อสม.
ให้้รวดเร็็วและทั่่�วถึึงมากยิ่่�งขึ้้�น การพััฒนาศัักยภาพของ
อสม. ให้้สามารถมีีความรอบรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล มีี
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มีีความเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านสุุขภาพ และมีีการออกแบบสร้้างคุุณค่่า ขัับเคลื่่�อน
และขยายผลแกนนำำ� อสม.จะส่่งผลให้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งานของ อสม. ให้้รวดเร็็วและทั่่�วถึึงมากยิ่่�งขึ้้�น
ภายใต้้สถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
ในปััจจุุบััน
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5. ยกระดัับประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน ส่่งผลทำำ�ให้้
คนไทยสามารถเข้้าถึึงข่่าวสารสุุขภาพ และการดููแล
สุุขภาพได้้อย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึง การทำำ�งานของ อสม.
จะมีีบทบาทเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�นภายใต้้สถานการณ์์วิิกฤต
การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา ประชาชนสามารถพึ่่�งพา
ขอความช่่วยเหลืือทางด้้านสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตได้้
อย่่างครบวงจร เพราะสามารถยกระดัับประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งาน ส่่งผลทำำ�ให้้คนไทยสามารถเข้้าถึึงข่่าวสาร
สุุขภาพ และการดููแลสุุขภาพได้้อย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึง
6.	ช่่วยลดค่่าใช้้ จ่่ ายของภาครัั ฐ ในการดููแล
สุุขภาพของประชาชนทั่่�วประเทศ การทำำ�งานของ อสม.
จะทำำ�ให้้ลดต้้นทุุนที่่�ไม่่จำำ�เป็็นหรืือลดภาระงบประมาณ
ในการส่่งเสริิมสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตของประชาชนได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิผล เพราะการดููแลสุุขภาพของประชาชน
ทุุกหมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศมีีอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่ � บ้ ้ า นที่่� มี ี ศั ั ก ยภาพในการทำำ�งานที่่� เข้้ า ถึึงประชาชน
ทั่่�วประเทศอย่่างแท้้จริิง
7.	นำำ�ไปใช้้พัฒ
ั นาหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค ส่่วนท้้องถิ่่�น และ
ผู้ส้� นใจ สามารถนํําข้้อมููลผลจากการศึึกษาไปใช้้ในการพััฒนา
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ อสม. ได้้อย่่างเหมาะสมสอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์จริิง
8.	นํําผลการศึึกษาเสนอผู้้�บริิหารกองสนัับสนุุน
สุุขภาพภาคประชาชน ผู้้�บริิหารกองสนัับสนุุนสุุขภาพภาค
ประชาชนเพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการพิิจารณาวางแผน
กํําหนดกลยุุทธ์์ แนวทางในการพััฒนาระบบอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� ้าน ให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้�น
สรุุป
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจํําหมู่่บ้� ้าน เป็็นกลไก
สํําคััญของกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชน
มากที่่�สุุด ครอบคลุุมทุุกหมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศ และจาก
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบััน
จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
เพื่่�อการควบคุุมและป้้องกัันวิิกฤตการระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา และดููแลสุุ ข ภาพทางกายและสุุ ข ภาพจิิ ต ของ
ประชาชนในแต่่ละหมู่่บ้� ้านอย่่างเหมาะสม โดยการพััฒนา
ศัักยภาพของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อ
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ส่่งเสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต ประกอบด้้ ว ย
4 องค์์ประกอบสำำ�คััญ ประกอบด้้วย (1) ด้้านการพััฒนา
ความรอบรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (2) ด้้านการพััฒนาความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (3) ด้้านการเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านสุุขภาพ และ (4) ด้้านการออกแบบสร้้างคุุณค่่า ขัับเคลื่่อ� น
และขยายผลแกนนำำ�อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น
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