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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยประเมินผลโครงการเพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน โดย
ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพในการด�าเนินการวิจัย และใช้ ฐานแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมเป็ น
ความไวเชิงทฤษฎีในการวิจัยตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสุขภาพตามแนวทางของ ONEP (Office
of Natural Resources and Environmental Policy and Planning) กลุ่มตัวอย่างได้ มาจากการสุ่มเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) จ�านวน 73 คน โดยใช้ วิธกี ารสนทนากลุ่ม (focus group) และ
ท�าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบในมิตดิ ้ านร่างกายคือ มีเวลาใน
การเตรียมการออกก�าลังกายมากขึ้น และมีสขุ ภาพดีผลกระทบในมิติด้านจิตใจคือ มีความอุ่นใจมีทศั นคติ
ที่ดตี ่อกันเกิดความภาคภูมิใจ มีกา� ลังใจในการท�างาน มีสขุ ภาพจิตที่ดขี ้ นึ ผลกระทบในมิตดิ ้ านสังคม มีความ
สัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มีการแบ่งบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างชัดเจน โดยการยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็ นที่ต้ัง มีการสร้ างเครือข่ายด้ านสุขภาพโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนใน หมู่บ้านเดียวกัน
และขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ และเป็ นที่ยอมรับในชุมชนผลกระทบในมิติด้านจิตวิญญาณ เกิดความตั้งใจ
มุ่งมั่น มีเป้ าหมายในการดูแลผู้ป่วยและ มีพลังใจทีจ่ ะใช้ ชวี ติ อยู่ต่อสุดท้ายได้ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ
คือ จัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวานและเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน และควรมีการ
ท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็ นไปได้ ถึงนโยบายสาธารณะในการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวานและ
เครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
ค�าส�าคัญ : การประเมินผลกระทบ; การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
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Abstract

This project research evaluationto study the impact of potential development of village health
volunteers and suggestions forpublic policy in caring of diabetic patients in the community. The
researcher used qualitative research techniques to conduct research and the concept of literature as a
theoretical sensitivity in the research process following health impact assessment guidelines of ONEP
(Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning). The sample was a
purposive random sampling 73 people. Focus group and data were analyzed by content analysis:
ONEP guidelines were used as the theoretical lens for initial data interpretation. The results showed
that dimensional effects in the physical was the time to prepare, exercise more and healthy, impact
on the psychological dimension is a peace of mind with a positive attitude towards it, feel proud, the
morale, have better mental health, impact on the social dimension, correlated with each other.With the
division of roles and responsibilities clearly to the community by the benefit to the public and creating
a network of health knowledge between communities and extended to other villages and recognized in
the community. Impact on the spiritual dimensions, be determined with the goal of patient care andthe power to live. Finally, It is the public policy suggestions establish diabetes clubs and volunteer
network of diabetes care in the community andstudy to action research to improve the possibility
of establishing a public policy I diabetic patients and volunteer network of diabetes care in the
community.
Keywords : Impact Evaluation; Potential Development of Village Health Volunteers
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

เบาหวานเป็ นภาวะเจ็บ ป่ วยเรื้ อรั ง ที่ ยั ง คงเป็ น
ปั ญหาทางสาธารณสุขที่สา� คัญ ซึ่งขณะนี้โรคเบาหวาน
ก�า ลั ง เป็ นภั ย คุ ก คามสุข ภาพประชาชนทั่ว โลกอัน ดั บ
หนึ่ง1 และเป็ นสาเหตุของการป่ วยและตายก่อนวัยอันควร
จากโรคแทรกซ้ อนทางตา ไต ระบบประสาท หัวใจและ
หลอดเลือดสมองด้ วย2 จากการส�ารวจสถานะสุขภาพ
อนามั ยของคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ครั้ ง ล่ า สุดในปี
2552 พบ 1 ใน 3 ของผู้ท่เี ป็ นเบาหวานป่ วยโดยไม่
เคยรู้ตัวมาก่ อน ส่วนผู้ ท่ีได้ รับการรั กษาและสามารถ
ควบคุ ม น�า้ ตาลให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ป กติ เ พี ย งร้ อ ยละ 29
เท่านั้น ที่เหลืออีกร้ อยละ 71 ควบคุมระดับน�า้ ตาลไม่
ได้ ท�าให้ มีความเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้ อนสูงขึ้น และมี
โอกาสเสียชีวิตเร็วขึ้น2 ถึงแม้ ว่าเบาหวานจะไม่สามารถ
รักษาให้ หายขาดได้ แต่ สามารถควบคุมระดับน�า้ ตาล
ในเลื อ ดไม่ ใ ห้ รุ น แรงขึ้ นได้ ด้ ว ยการควบคุ ม อาหาร
การออกก�า ลั ง กาย การรั บ ประทานยาเพื่ อ ควบคุ ม
ระดับน�า้ ตาลในเลือด การปฏิบัติตนเพื่อป้ องกันภาวะ
แทรกซ้ อ นของเบาหวาน เช่ น ความผิ ด ปกติ ท างตา
ไตวาย การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด มีอาการชาและ
หมดความรู้สึก ทางเพศเป็ นต้ น 3 ซึ่ ง ภาวะแทรกซ้ อ น
ของเบาหวานก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อชีวิตและสุขภาพ
และอาจท�า ให้ ผ้ ู ป่ วยเสีย ชี วิ ต ได้ 4 การลดผลกระทบ
จากภาวะแทรกซ้ อนของเบาหวานได้ ผ้ ู ป่วยที่เป็ นเบา
หวานจะต้ องมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมโดยการรับ
ประทานอาหารที่ถูกต้ อง มีการออกก�าลังกายที่เหมาะสม
กับวัยและสภาพ แวดล้ อมตลอดจนการไปตรวจรักษา
ตามนัด5-6
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วมานั้ น เมื่ อ มี ผ้ ู ป่ วยเบาหวาน
ที่ไม่ สามารถควบคุมระดับน�า้ ตาลในเลือดได้ ผู้ป่วยมี
ความพึงพาสูงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมจะน�ามา
สู่ความอ่อนแอของครอบครัวและชุ มชน ท�าให้ ชุมชน
ขาดภูมิ ค้ ุ ม กัน ที่ดี ใ นการดู แ ลสุข ภาพของตนเอง จึ ง
เกิดเป็ นปั ญหาสุขภาพของชุมชนและความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนที่ไม่ เป็ นสุขจากการเจ็บป่ วยตามมาในที่สุด
จนท�าให้ เกิดปั ญหาหลายด้ านโดยเฉพาะความสัมพันธ์

ระหว่ างครอบครัวและชุมชนเนื่องจากต้ องดูแลผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้ อนจนต้ องถดถอยออกจาก
สังคม7 เกิดการเปลี่ ยนแปลงหลายประการในสังคม
ไทย เช่ น ท�าให้ เกิดความต้ องการแสวงหาแนวทางใน
การดูแลตนเองของประชาชนที่เจ็บป่ วยและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทุกภาคส่วนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อ
ให้ ผ้ ู ป่วยมีคุณภาพชี วิตที่ดีและด�ารงชี วิตอยู่ ในสังคม
อยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบบูรณาการ
ที่เป็ นองค์รวมมีคนเป็ นศูนย์กลางนับเป็ นทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่รัฐบาลปั จจุ บันได้ ให้ ความส�าคัญและ
สร้ างภูมคิ ้ ุมกันในประเทศให้ เข้ มแข็งขึ้น8-9
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อสม.อย่ างต่ อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งภาวะวิกฤติและ
ภาวะปกติ ในหลากหลายรู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์แ ละบริ บ ทของพื้ นที่ รวมทั้ง จั ด กิจ กรรม
รณรงค์ ภ ายหลั ง การอบรมในปี 2552 ซึ่ ง ก�า ลั ง จะ
ก้ าวสู่ทศวรรษใหม่ ทศวรรษที่ 4 ของงานสาธารณสุข
มู ลฐาน (พ.ศ.2552-2562) อันเป็ นทศวรรษแห่ ง
การสร้ างนวั ต กรรมเพื่ อสุ ข ภาพชุ ม ชนโดยชุ ม ชน
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ด�า เนิ น นโยบายการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพอาสาสมั ค รสาธารณสุข ด้ ว ยการด�า เนิ น การ
อบรมฟื้ นฟูความรู้ อสม. โดยมุ่งหวังว่าหาก อสม. ได้
รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ นกลไกหลั ก
ส�าหรั บสร้ างสังคมใหม่ ท่ีมีคุณภาพ โดยเบนเข็มการ
พัฒนาอาสาสมัครจากวิถีการให้ บริ การที่ใช้ อยู่ ในช่ วง
30 ปี ที่ผ่านมา ไปเป็ นวิถีการพัฒนาโดยการเป็ นผู้นา�
ในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีกว่าภายใต้ วิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศไทย
ที่มุ่งสู่สงั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน10-12
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้ จัดท�า
โครงการพั ฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้านให้ มีความเชี่ยวชาญด้ านการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในชุ มชน และได้ มอบหมายให้ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�าหมูบ้านเป็ นผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน
ชุมชนต�าบลบางทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อ
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แสดงบทบาทในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนอย่าง
เต็มที่ เป็ นการสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ กบั ชุมชนโดยให้ ชุมชน
สามารถดูแลสุขภาพกันเองได้ เพื่อให้ เกิดชุ มชนเข้ มแข็ง
ดังนั้นงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี ได้ มีการติดตามผลของการด�าเนินโครงบริการ
วิชาการดังกล่ าวเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาค
ส่ ว น จึ ง ได้ ด�า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ผลกระทบของการ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
ต�า บลบางทราย อ�า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ น�า
ผลการวิจัยไปใช้ ในการพั ฒนาและปรั บปรุงโครงการ
บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งและ
อยู่เย็นเป็ นสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่ อ ศึก ษาผลของการพั ฒ นาศัก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน
2. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการ
ด�าเนินงานด้ านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

วิธีดา� เนินการวิจยั

การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อประเมินผล
โครงการพั ฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน และเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะใน
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ผู้ให้ ข้อมูลในการศึกษาครั้ งนี้คือผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ได้ รับการดูแลจาก อสม. ที่สามารถพูดคุย สื่อสาร
ได้ ร้ ูเรื่อง และสมัครใจเป็ นผู้ให้ ข้อมูลจ�านวน 50 คน
บุคลากรทางสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ต�าบลบางทรายที่มีหน้ าที่ดูแล อสม. และปฏิบัติหน้ าที่
ร่ วมกับ อสม.จ�านวน 5 คน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน จ�านวน 10 คน คณาจารย์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี จ�า นวน 5 คน และ
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ผู้ บริ หารเทศบาลต�าบลบางทราย จ�านวน 3 คน ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างได้ มาจากการสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive random sampling) จ�านวนทั้งสิน 73 คน13

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลกระทบ
จากการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุ มชนโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านประกอบด้ วย
1. แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
2. แบบการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มผลกระทบ
จากการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุ มชนโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั

ความตรงของเครื่องมือ (Validity) นักวิจัยด�าเนิน
การสร้ างเครื่องมือซึ่งเป็ นแบบสอบถามโดยอาศัยข้ อมูล
จากเอกสารทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องเมื่อสร้ างเครื่อง
มือเสร็จได้ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความ
สอดคล้ องตลอดจนความถูกต้ องเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ โดยการให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านตรวจสอบและ
ได้ ปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ และคุณภาพของ
ข้ อมูล (Trustworthiness) ตามแนวคิดของลินคอนและ
กูบา14 ดังนี้
1. ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) ผู้วิจัยตรวจ
สอบความถูกต้ องโดยการส่งข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
กลุ่มย้ อนกลับไปให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลยืนยันในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลครั้งที่สองเพื่อยืนยันประเด็นที่ผ้ ูวิจัยสรุปในการ
สัมภาษณ์ครั้งแรก ส�าหรับข้ อมูลที่สมั ภาษณ์ครั้งที่สอง
ผู้วิจัยให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลจ�านวนสามรายตรวจสอบความถูก
ต้ องหลังสรุปประเด็น และน�าข้ อมูลที่ได้ ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ (peer debriefing) ความครอบคลุม ความลึกซึ้ง
ของข้ อมูลและยืนยันความน่าเชื่อถือความเป็ นเหตุเป็ น
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ผลของข้ อมูล
2. ความคงที่ของข้ อมูล (Dependability) ผู้วิจัย
ถอดเทปสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลแต่ละกลุ่ม และวิเคราะห์
ข้ อมูลที่ได้ ทุกกลุ่มอย่างเป็ นอิสระ จากนั้นน�าประเด็นมา
อภิปรายร่ วมกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เชียวชาญทางด้ านการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพิจารณาประเด็นหลักและสาระไป
ในทางเดียวกัน
3. การน�าไปใช้ (Transferability) ผู้วิจัยเลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่มี ค วามหลากหลายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
ครอบคลุมซึ่งผู้อา่ นสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั สภาพ
แวดล้ อมและบริบทที่คล้ ายคลึงกัน
4. การยืนยันข้ อมูล (Confirmability) ผู้วจิ ยั เก็บ
รวบรวมข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดการด�าเนิน
การวิจัย ได้ แก่เทปบันทึกเสียง แบบบันทึกที่ใช้ ในการ
บันทึกข้ อมูล บันทึกส่วนตัวที่สะท้ อนคิดของผู้วิจัยใน
โปรแกรม NVivo15 เพื่อสามารถอ้ างอิงและตรวจสอบ
ข้ อมูลซ�า้ ได้ ตลอดเวลา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์
และประเมินผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน
ชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ดังนี้
1. ส่งหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้ อมูลโดย
วิธกี ารสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ถึงผู้อา� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางทราย เพื่อขอความร่วมมือใน
การประสานงาน และนัดวันเวลากับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย และ
ชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้ อมูล
2. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม
ประชากรที่มคี วามสมัครใจและสามารถตอบค�าถาม พูด
คุยรู้เรื่องดี และไม่มอี าการสับสน
3. ลงพื้นที่เพื่อพบกลุ่มตัวอย่ างในการสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านกลุ่ม
ผู้นา� ชุมชนบุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ป่วยเบาหวาน
ที่เข้ าร่วมโครงการ

4. น�าข้ อมูลที่ได้ มารวบรวมและวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาและประเมินผลกระทบทั้ง 4 มิติ ตามหลักการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)

การพิทกั ษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาโครงร่ างการวิจัยจาก
สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี เลขที่ จว.20/2557 ก่อนด�าเนิน
การวิจัย และผู้วิจัยตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่ างจึงได้ ดา� เนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
โดยท�าหนังสือแนะน�าตัว ให้ ข้อมูลส�าหรับผู้ตอบค�าถาม
ในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียด
การวิจัย ชี้ แจงให้ ผ้ ู ร่วมสนทนากลุ่ มทราบว่ ามีสิทธิท่ี
จะตอบค�าถาม หรือปฏิเสธการตอบค�าถามได้ ทุกกรณี
ในระหว่ างการสนทนากลุ่ม และสามารถออกจากการ
สนทนากลุ่มได้ ทกุ เมื่อ และชี้แจงว่าข้ อมูลทุกอย่างจะเก็บ
เป็ นความลับ น�าเสนอผลการวิจัยเป็ นภาพรวม โดยผล
การวิจัยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ การสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ข้ อมูลทีเ่ ป็ นเชิงปริมาณน�าเสนอโดยใช้ สถิตเิ ชิง
พรรณนาได้ แก่จา� นวน ร้ อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. ข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content analysis) โดยดัดแปลงขั้นตอนการวิเคราะห์
เชิงปรากฏการณ์วิทยา16 ซึ่งมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
2.1 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างเริ่มเก็บ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกต
2.2 สรุปข้ อมูลภายหลังการสัมภาษณ์โดยให้
สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การศึกษา
2.3 น�าข้ อมูลทีส่ รุปได้ มาอธิบายภาพรวมของ
ปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษาภายใต้ คา� บอกเล่าที่แท้จริงของผู้ให้
ข้ อมูล
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2.1.2 ผลกระทบต่ออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากการสนทนากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
จากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมสนทนา
กลุ่มจ�านวน 73 คน เป็ นเพศชายจ�านวน 23 คนคิดเป็ น ประจ�าหมู่บ้าน เพื่อค้ นหาผลกระทบในมิติด้านร่างกาย
ร้ อยละ 31.51 เพศหญิงจ�านวน 50 คนคิดเป็ นร้ อยละ จากการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในการดูแลผู้ป่วย
68.49 ส่วนใหญ่อายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป จ�านวน 35 เบาหวานในชุมชน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.96 รองลงมาอายุ 40 – 49ปี หมู่บ้านได้ ออกก�าลังกายมากขึ้น (ร้ อยละ 80) อสม. มี
จ�านวน 20 คนคิดเป็ นร้ อยละ 27.41 และอายุน้อยที่สดุ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นและเกิด
คือ 20 – 29ปี จ�านวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.11 ใน ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น ดังค�าบอกเล่า “ดีมากเลย
จ�านวนนี้เป็ นผู้ป่วยเบาหวานมากที่สุดจ�านวน 50 คน ค่ะโครงการนี้ พวกๆ อสม. เองก็ได้ ทา� งานมากขึ้น เดิน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.49 รองลงมาเป็ น อสม. จ�า นวน เยี่ยมคนป่ วยเบาหวานหลายบ้ านเลย เหนื่อยนะแต่ ก ็
10 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13.70 และน้ อ ยที่สุด เป็ น สนุก เหมือนได้ ออกก�าลังกาย ได้ เหงื่อด้ วย แถมพอไป
ผู้บริหารเทศบาลต�าบลบางทราย จ�านวน 3 คนคิดเป็ น ถึงบ้ านคนป่ วยก็สอนเขาเรื่องออกก�าลังกายและเราก็
ต้ องน�าเขาออกก�าลังกาย วันหนึ่งเยี่ยม 3 บ้ านก็ได้ ออก
ร้ อยละ 4.11
ส่วนที่ 2 การประเมินผลกระทบตามแนวทางของ ก�าลังกายพร้ อมกับคนป่ วยถึง 3 รอบด้ วยกัน” (B107)
2.1.3 ผลกระทบต่อผู้ป่วยเบาหวาน
ONEP (Office of Natural Resources and
จากการสนทนากลุ่ ม ผู้ ป่ วยเบาหวาน เพื่ อ
Environmental Policy and Planning)
ค้ น หาผลกระทบในมิ ติ ด้ า นร่ า งกายจากการพั ฒ นา
2.1 ผลกระทบในมิติดา้ นร่างกาย
2.1.1 ผลกระทบต่อบุคลากรทางสาธารณสุข ศักยภาพของ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
จากการสนทนากลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข พบว่าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนมีสุขภาพดีข้ ึน (ร้ อยละ
เพื่อค้ นหาผลกระทบในมิติด้านร่ างกายจากการพัฒนา 84) ออกก�าลังกายเพิ่มมากขึ้น (ร้ อยละ 80) ดังค�าบอก
ศั ก ยภาพของ อสม. ในการดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวานใน เล่า “อสม. มาเยี่ยมทุกอาทิตย์เลย ก็ดนี ะ มีเพื่อนคุย พา
ชุ มชน พบว่ า บุ คลากรทางสาธารณสุขเหน็ดเหนื่ อย ออกก�าลังกายกันสนุ กสนานจนเหนื่อยแล้ วก็พักกันทั้ง
จากการออกเยี่ยมบ้ านน้ อยลง (ร้ อยละ 50) นอกจาก คู่ ทั้ง อสม. ทั้งคนไข้ เขาก็จะเตือนเราตลอดเรื่องกินยา
นี้บุคลากรทางสาธารณสุขได้ มีเวลาในการเตรี ยมการ ยาอะไรกินตอนเช้ า ยาอะไรกินตอนเย็น หมอนัดอีกเมื่อ
และวางแผนการท�างานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น (ร้ อยละ ไหร่ ไหนเอายามาดูซิ เหลือกี่เม็ด ยามีถงึ วันหมอนัดมั๊ย
62.5) ดังค�าบอกเล่า “ตั้งแต่ทา� โครงการนี้ข้ นึ มา อสม. ถ้ ายาหมดก่อนหรือเหลือแสดงว่ากินยาผิดนะ และอาหาร
เก่งขึ้น มีความช�านาญมากขึ้น ออกเยี่ยมบ้ านแทนเรา ก็ต้องไม่กนิ หวานนะ” (C203)
2.2 ผลกระทบในมิติดา้ นจิ ตใจ
ได้ ในระดับหนึ่ง ถือว่าระดับดีทเี ดียวเลย เขาก็จัดเวรกัน
2.2.1 ผลกระทบต่อบุคลากรทางสาธารณสุข
และออกไปเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยเบาหวานที่เขาได้ รับผิดชอบ
จากการสนทนากลุ่ ม พบว่ า บุ ค ลากรทาง
แล้ วก็จะกลับมารายงานให้ เราทราบ เราก็วางแผนอยู่ท่ี
อนามัย และติดตามอาการเมื่อผู้ป่วยมาตรวจตามนัด สาธารณสุขมีความอุ่นใจ (ร้ อยละ 60) บุคลากรทาง
ก็พบว่ าผู้ป่วยดีข้ ึนจริ งๆ เราเองก็ไม่ ต้องเหนื่อยมาก สาธารณสุขเกิดความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของ
เพราะการออกเยี่ ยมบ้ านในแต่ ละครั้ งท�าให้ เสียเวลา อสม. (ร้ อยละ 87.5) และมีทัศนคติท่ีดีต่อ อสม.
มากเดินทางก็เหนื่อย แต่เดี๋ยวนี้เราออกไปเฉพาะเคสที่ (ร้ อยละ 62.5) ดังค�าบอกเล่า “ผมมีความสุข อบอุ่น
ใจที่ได้ เห็นพี่น้องชาว อสม. บางทราย ร่วมแรงร่วมใจ
มีปัญหามากๆ” (A101)
กันปฏิบตั ิ
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หน้ าที่กนั อย่างเข้ มแข็ง แบ่งงานกันรับผิดชอบ แบ่งเวลา
ท�างาน ช่วยเหลือกันในเวลาที่เพื่อนติดธุระก็จะไปท�างาน
แทนกัน ตัวผมเองก็พึงพอใจเป็ นอย่างมากนะ และผม
มองว่า อสม. ช่วยเราท�างานได้ เยอะเลยเราต้ องช่วยกัน
สร้ างคุณค่าให้ กับพวกเขาเพื่อเขาจะได้ ทา� งานด้ วยใจ”
(A107 )
2.2.2 ผลกระทบต่ออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน
จากการสนทนากลุ่มพบว่า อสม. เกิดความ
ภาคภูมิใจ (ร้ อยละ 100) ได้ รับค�าชมเชย (ร้ อยละ
90) มีกา� ลังใจในการท�างาน (ร้ อยละ 100) ดังค�าบอก
เล่า “อิฉันได้ รับค�าชื่นชมมากเลย ทั้งจากหัวหน้ าอนามัย
เจ้ าหน้ าที่อนามัยทุกคน ท�าให้ อฉิ ันเนี่ยมีกา� ลังใจขึ้นเยอะ
เลย ก่อนหน้ าไม่ค่อยอยากท�าเลยคิดว่ามันเหนื่อย ท�าไป
ท�าไมก็ไม่ร้ ู แต่ตอนนี้นะ มันมีใจอยากจะท�า เพราะอะไร
รู้ม๊ยั คนไข้ และก็ญาติๆ เขา ชื่นชมเราให้ เกียรติเรา เรา
ก็ได้ มเี พื่อนรู้จักคนอีกมากมาย ดีค่ะ” (B105)
2.2.3 ผลกระทบต่อผู้ป่วยเบาหวาน
จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้ป่วยเบา
หวานมีสขุ ภาพจิตที่ดีข้ นึ ดังค�าบอกเล่า “ผมได้ พูด ได้
คุย ได้ หัวเราะ เวลาที่ อสม. มาเยี่ยม ชวนคุยดี เล่าเรื่อง
นั้นเรื่องนี้กนั สนุก ไม่เครียดเลย คุยกันถูกคอ สอนผม
ให้ ร้ ูจักดูแลตัวเองดีแล้ ว จิตใจผมก็ดีด้วย มีสขุ ภาพจิต
ดีมากครับ” (C809)
2.3 ผลกระทบในมิติดา้ นสังคม
2.3.1 ผลกระทบต่อบุคลากรทางสาธารณสุข
จากการสนทนากลุ่ มพบว่ าบุ คลากรทางสาธารณสุขมี
ความสัมพันธ์กบั อสม. มากขึ้น ดังค�าบอกเล่า “ที่ผ่าน
มาพี่ไม่ค่อยรู้จักกับ อสม. เท่าไหร่เลย แต่หลังจากท�า
โครงการนี้ข้ ึนมานะ พี่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นที่ปรึกษา
อสม. กลุ่มหนึ่ง ท�าให้ ได้ ร้ ูจักกันมากขึ้น สัมพันธภาพ
ที่ดตี ่อกันมากขึ้นและสนิทสนมกันดีกว่าเดิม”(A104)
2.3.2 ผลกระทบต่ออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
จากการสนทนากลุ่มพบว่ามีผลกระทบต่อ อสม.
ทางด้ า นสั ง คมคื อ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า ง

ชัดเจน โดยการยึดประโยชน์สว่ นรวมเป็ นที่ต้งั มีการสร้ าง
เครือข่ายด้ านสุขภาพโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุ้ม
หมู่บ้านเดียวกันและขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ และเป็ น
แบบอย่างที่ดใี นชุมชนเป็ นที่ยอมรับในชุมชน
ดังค�าบอกเล่ า “เรารู้สึกว่าเราได้ ทา� คุณประโยชน์
ต่อสังคมมากเลย เพราะว่าเราได้ รับความรู้ท่ถี ูกต้ องจาก
อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลชลบุรี ที่มาช่วยสอนให้ พวกเรา
และเราได้ จัดประชุมฟื้ นฟูความรู้กนั ทุกๆ เดือน ท�าให้
เรามีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการกันดีมาก เรามี
สมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของเราท�าให้ เรารู้ว่าเรา
ท�างานถึงไหนแล้ วและจะต้ องท�าอะไรต่อ ชาวบ้ านเขาก็
รอเราไปเยี่ยมนะ บางบ้ านนะที่ไม่ได้ เยี่ยมเขาก็ถามนะ
ว่าวันไหนจะมาเยี่ยมบ้ านเขาบ้ าง” (B102)
2.3.3 ผลกระทบต่ อผู้ ป่ วยเบาหวาน
จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีความสัมพันธ์
กับ อสม.มากขึ้นและได้ เครื อข่ ายผู้ ป่วยเบาหวานใน
ชุมชนดังค�าบอกเล่า “เรามีความผูกพันกันมากขึ้นเนอะ
เหมือนญาติกนั และกับ อสม. เขามาบ่อย สอนนั่นสอนนี่
คอยก�ากับเราเรื่องกินยากินอาหาร ออกก�าลังกาย ยิ่งกว่า
ญาติ อีก ค่ ะ และยั ง พาเรามาออกก�า ลั ง กายกับ คนไข้
เบาหวานคนอื่นนๆ อีก เป็ นกลุ่มใหญ่เลย ก็ดคี ่ะท�าให้ ร้ จู กั
เพื่อนใหม่ได้ พูดคุยกันหลายเรื่องสนุกสนาน มีเพื่อนที่
เป็ นเบาหวานในชุมชนอื่นๆ ด้ วย” (C301)
2.4 ผลกระทบในมิติดา้ นจิ ตวิญญาณ
2.4.1 ผลกระทบต่อบุคลากรทางสาธารณสุข
จากการสนทนากลุ่ มพบว่ ามีค วาม
ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานสาธารณสุข ดังค�าบอกเล่ า
“หนูคิดว่าหนูมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานมากขึ้นจาก
เมื่อก่อน ซึ่งจะท�างานตามค�าสั่งให้ ทา� แค่ไหนก็แค่นนั้น
เดี๋ยวนี้จะต้ องคิดต่ อว่ าจะต่ อยอดงานอย่ างไร พัฒนา
อะไรที่จะท�าให้ งานมีคุณมากมากขึ้นชุมชนสุขภาพดีข้ ึน
ไม่ใช่แค่ส่งรายงานแล้ วก็พอไม่ตามต่อ” (A102)
2.4.2 ผลกระทบต่ อ อาสาสมั ค รสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน
จากการสนทนากลุ่มพบว่า อสม. มีเป้ าหมาย
ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ดังค�าบอกเล่า “ฉันออกไป
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เยี่ยมคนไข้ นะทุกวันนี้จะต้ องมีเป้ าหมายว่าวันนี้จะไปกี่
หลัง ไปแล้ วคนไข้ คนนี้จะต้ องท�าอะไรได้ บ้าง คือถ้ าเรา
สอนแล้ วเขายังท�าไม่ ได้ หรื อสุขภาพไม่ ดีข้ ึนเนี่ยแสดง
ว่ าเรายังท�างานไม่ บรรลุเป้ าหมาย เมื่อก่อนฉันไม่ เคย
สนใจเลย หมอเลิศสั่งให้ ไปเยี่ยมบ้ านฉันก็ไปขับรถผ่าน
ยังไม่ทนั จะจอดเลยแค่ตะโกนถามวันนี้เป็ นไง เวียนหัว
มั๊ยแค่น้ ีกพ็ อ และคนไข้ กไ็ ม่ค่อยจะดี” (B110)
2.4.3 ผลกระทบต่อผู้ป่วยเบาหวาน
จากการสนทนากลุ่ ม พบว่ า ผู้ ป่วย
เบาหวานมีพลั ง ใจที่จะใช้ ชีวิตอยู่ ต่อ ในบั้นปลายชี วิต
ดังค�าบอกเล่ า “ฉันเข้ มแข็งขึ้นมากค่ ะ มีกา� ลังใจและ
มีพลังที่จะสู้กบั โรคและจะอยู่กบั มันจนตายแหละ มันก็
อยู่ได้ นะถ้ าเรารู้จักดูแลตัวเองดีๆ เหมือนที่ อสม. เขา
สอนเรา” (C104)
2.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ
1. ในการปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขควรเน้ นในด้ านการส่งเสริมสุขภาพให้ มาก
ขึ้นเนื่องจากปั จจุ บันนี้ประชาชนมีความเข้ าใจดูแลและ
ป้ องกันสุขภาพตนเองเป็ นอย่างมากควรปรับเปลี่ยนรูป
แบบการด�าเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายสุขภาพภาค
ประชาชน
2. ควรมีการพัฒนาเสริมทักษะของการเป็ น
ผู้นา� การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้ กบั อาสาสมัคร
สาธารณสุข เช่ น พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการให้ สุข ศึ ก ษา
การเป็ นผู้นา� ชุมชนการจัดท�าแผนการท�างานเป็ นทีมการ
บริหารจัดการการเพิ่มระดับความรู้พ้ ืนฐาน
3. สนับสนุนให้ องค์การบริหารส่วนท้ องถิ่น
ได้ เข้ าร่ วมพัฒนาและสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขทั้งด้ านงบประมาณทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์
และการสร้ างเสริมการมีอาชีพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในทุกด้ านมากยิ่งขึ้นโดยมีการจัดท�าเวทีประชาคมเพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการค้ นหาปัญหาวางแผน
และแก้ ไขปัญหา
4. ควรมีการจัดการด้ านค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลโดยควรวางหลักเกณฑ์จากส่วนกลาง
เพื่ อให้ มีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเป็ นขวัญและ
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ก�าลังใจให้ กบั อาสาสมัครสาธารณสุขในการด�าเนินงาน
5. จั ด ตั้ ง ชมรมผู้ ป่ วยเบาหวานและเครื อ ข่ า ย
อาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ ส่งผลให้ เกิดชุมชน
เข้ มแข็งต่อไป

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีผลก
ระทบที่สอดคล้ องกับขั้นตอนการประเมินผลกระทบตาม
แนวทางของ ONEP (Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning) ดังนี้
ผลกระทบในมิติดา้ นร่างกาย
บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข เหน็ด เหนื่ อ ยจากการ
ออกเยี่ยมบ้ านน้ อยลง ได้ มีเวลาในการเตรียมการและ
วางแผนการท�างานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ ามี
อสม. ที่มีค วามช�านาญด้ านการดู แ ลผู้ ป่วยเบาหวาน
ออกไปเยี่ยมบ้ านให้ ให้ การดูแล ให้ ความรู้ แนะน�าการ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยแทนคล้ องกับการศึกษา
ของจิ ร าภาวิ ล าวรรณ 17 ซึ่ ง พบว่ า การใช้ โปรแกรม
การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มมี แ บบแผนการให้ ค วามรู้
ทั ศ นคติ แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมและการปฏิ บั ติ ต น
ตลอดจนการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพแก่
อสม. มีผลให้ อสม. มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
งานเพิ่ มขึ้นส่วนการศึกษาทักษะการปฏิบัติงานเยี่ ยม
บ้ านของ อสม. พบว่าอสม. มีทกั ษะในการปฏิบัติงาน
เยี่ ย มบ้ า นเพิ่ ม มากขึ้ นหลั ง รั บ การอบรมอย่ า งมี นั ย
ส�าคัญทางสถิติ (p<.001) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นที่ 0.77
(SD=1.55) ที่ความเชื่อมั่น 95% CI (-1.04 ถึง-0.49)
จากเหตุผลดังกล่าวจะส่งผลให้ อสม. สามารถช่วยแบ่ง
เบาภาระของบุคลากรทางสาธารณสุขได้ เป็ นอย่างมาก
ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ได้ เป็ นอย่ างดีและช่ วยลดความเหน็ดเหนื่อยจากการ
เยี่ยมบ้ านของบุคลากรทางสาธารณสุขได้ เป็ นอย่างมาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านได้ ออกก�าลังกาย
มากขึ้นจากการที่ได้ เดินออกไปเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยเบาหวาน
ซึ่งแตกต่ างจากเมื่อก่อนที่จะออกเยี่ยมบ้ านก็ต่อเมื่อ
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มีการส�ารวจข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�า บล แต่ ต อนนี้ ต้ องออกบ่ อ ยขึ้ น
เนื่องจากเป็ นเหมือนหน้ าที่ท่กี ลุ่ม อสม. นี้ต้องปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวานในชุ ม ชนของตนเอง
ท�าให้ อสม. มีทกั ษะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น
และเกิด ความเชี่ ย วชาญเพิ่ ม มากขึ้น ด้ ว ย สอดคล้ อ ง
กับการศึกษาของ ประดิษฐ์ ธรรมคง18 พบว่า การปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่ บ้ า น เป็ นสิ่ ง จ�า เป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�าหมู่ บ้าน มีบทบาทในการเป็ นผู้ น�า
การด�า เนิ น งานพั ฒ นาสุข ภาพอนามั ย และคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน เป็ นตั ว กลาง
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) พฤติกรรมด้ าน
สุขภาพของประชาชนในชุ มชนเพื่ อการบรรลุ ผลด้ าน
สุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะด้ านการ
ออกก�าลังกายเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ อสม.จะแสดง
บทบาทการเป็ นผู้นา� ออกก�าลังกายท�าให้ ได้ ออกก�าลังกาย
ไปพร้ อมๆ กับผู้รับบริการจึงท�าให้ มรี ่างกายแข็งแรงขึ้น
อย่างชัดเจน
ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนมีสุขภาพดีข้ ึน เนื่องจาก
อสม. ได้ ออกไปเยี่ยมบ้ านบ่อยขึ้นท�าให้ ผ้ ูป่วยได้ ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองให้ ไปในทางที่ถูกต้ อง
มากขึ้น ได้ ออกก�าลังกายเพิ่มมากขึ้นและสุขภาพแข็งแรง
ขึ้นสอดคล้ องกับการศึกษาของ นัฏจภัส มธุรส19 พบ
ว่ า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) มี
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่ในด้ านการส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพอยู่ ใ นเกณฑ์ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ สู ง
และระดับปานกลางโดยมีผลการปฏิบัติงานระดับสูง
3 อันดับแรกในเรื่อง 1) อาสาสมัครสาธารณสุขชักชวน
เพื่อนบ้ านให้ ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้ อมในชุมชน 2) อาสา
สมัครสาธารณสุขร่ วมมือกับผู้นา� ชุมชนจัดท�ากิจกรรม
เป็ นตัวอย่างแก่ประชาชนในชุมชนเช่นบ้ านปลอดลูกน�า้
ยุ ง ลาย และ 3) อาสาสมั ค รสาธารณสุข ท�า ตนเป็ น
ตัวอย่างที่ดีในด้ านสาธารณสุข จากบทบาทของ อสม.
ดังกล่าวช่วยส่งผลให้ ผ้ ูป่วยในชุมชุนมีความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบในมิติดา้ นจิ ตใจ

บุคลากรทางสาธารณสุขมีความอุ่นใจที่เห็น อสม.
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้ าที่ช่วยแบ่ งเบาภาระใน
การออกเยี่ ย มบ้ า นผู้ ป่ วยเบาหวาน และสามารถที่
กระตุ้นให้ ผ้ ูป่วยเบาหวานมารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง
ท�า ให้ ผ้ ู ป่ วยเบาหวานได้ รั บ ยาครบถ้ ว นและที่ส �า คั ญ
การเกิด าวะแทรกซ้ อ นของโรคเบาหวานลดลงท�า ให้
บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข เกิ ด ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. เป็ นอย่ างดี และมีทัศนคติท่ีดี
ต่ อ อสม. และ อสม. เกิด ความภาคภูมิ ใ จที่ ไ ด้ ท �า
ความดี ใ ห้ กับ ชุ ม ชนได้ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ เ จ็บ ป่ วยด้ ว ย
โรคเบาหวานในชุมชนของตนเอง อสม. ได้ รับค�าชมเชย
จากบุคลากรทางสาธารณสุขว่ าปฏิบัติงานได้ เป็ นอย่ าง
ดี มี ค วามเข้ ม แข็ง และที่ส �า คั ญ ได้ รั บ ค�า ชมเชยและ
ค�าขอบคุ ณจากผู้ ป่วยเบาหวานและครอบครั ว ท�าให้
ลดภาระของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้ วย
จึงท�าให้ อสม. มีกา� ลังใจในการท�างานเพื่อประโยชน์
แก่ ช มชนมากขึ้น ส่ วนผู้ ป่วยเบาหวานมีสุข ภาพจิ ต ที่
ดีข้ ึนเนื่องจากมี อสม. ซึ่งเป็ นคนในชุมชนของตนเอง
ออกมาเยี่ยม ให้ การดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพ
ให้ ท้งั นี้การเป็ นคนในชุมชนเองย่อมรู้จักกัน คุ้นเคยกัน
สามารถที่พูดคุยเรื่องสนุกสนานได้ นอกเหนือจากเรื่อง
ความเจ็บป่ วยท�าให้ ผ้ ู ป่วยเบาหวานมีสุขภาพจิตดีข้ ึน
มากและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษา
คุณภาพชีวิตในการท�างานด้ านการบูรณาการทางสังคม
ของ สมเกียรติยศวรเดช20 พบว่าบุคลากรมีการบูรณา
การทางสัง คมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางแสดงให้ เ ห็น ว่ า
บุคลากรมีการปฏิบัติงานร่ วมกับบุคคลอื่นซึ่งเป็ นการ
สร้ า งความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลและร่ วมกัน พั ฒ นา
องค์กรให้ ก้าวหน้ าต่อไป
ผลกระทบในมิติดา้ นสังคม
บุคลากรทางสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กบั อสม.
มากขึ้ นเนื่ อ งจากได้ มี ก ารประชุ ม ประจ�า เดื อ น และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็ นระยะๆ อสม. เรี ยนรู้
และเข้ า ใจและมี ค วามพร้ อ มที่จ ะปฏิบั ติ ต ามบทบาท
หน้ าที่ของตนเองด้ วยความเต็มใจสมัครใจและปฏิบัติ
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งานในหน้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งภาคภูมิ ใ จ มี ค วามรู้ทัก ษะและ
น�ากระบวนการความรู้และทักษะนั้นไปใช้ กับชุมชนได้
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้ าที่ของ อสม. ตามองค์
ประกอบงานสาธารณสุขมูลฐาน14 กิจกรรมมีการประชุม
กลุ่มอย่างสม�่าเสมอเดือนละ 2 ครั้งตามความเหมาะสม
น�าปั ญหาอุปสรรคและรูปแบบการท�างานแต่ ละพื้ นที่
มาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ซ่ึงและกันเพื่ อปรั บใช้ กับบริ บท
ของแต่ ละพื้นทีมีการแบ่ งบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ต่ อชุ มชนอย่ างชัดเจน โดยการยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นที่ต้งั มีการสร้ างเครือข่ายด้ านสุขภาพโดยแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งคุ้ ม หมู่ บ้ า นเดี ย วกั น และขยายไปยั ง
หมู่บ้านอื่นๆ มีสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ�าตัว
100% มีขวัญก�าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็ นแบบ
อย่างที่ดีในชุมชนเป็ นที่ยอมรับในชุมชน ผู้ป่วยเบาหวาน
มีค วามสัม พั น ธ์กับ อสม. มากขึ้น เนื่ อ งจากได้ มีก าร
ออกเยี่ยมบ้ านบ่อยครั้งมากขึ้น และที่สา� คัญได้ ออกมา
ออกก�าลังกายและพบปะผู้คนมากขึ้นด้ วย รู้จักผู้ป่วย
เบาหวานคนอื่นๆ อีกมากมายท�าให้ ได้ เครือข่ายผู้ป่วย
เบาหวานในชุ ม ชนสอดคล้ อ งกั บ WHO 21 กล่ า วว่ า
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและการสร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่ างภาคส่วนจะท�าให้ ทุกคนเกิดความเสียสละต่ อ
ประชาชนในหมู่บ้านจนท�าให้ ทุกคนเกิดความภาคภูมใิ จ
ในตนเองที่ได้ ทา� สิ่งที่ดีต่อชุมชนของตน ซึ่งสอดคล้ อง
กับรายงานของ สถาบันแพทย์อเมริกัน22 ที่แนะน�าให้
มีผ้ ูปฏิบัติงานในชุมชนซึ่งเป็ นประชาชนทั่วไปในชุมชน
ปฏิบัติงานร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่อเป็ นกลไก
ในการเชื่อมต่อระหว่างระบบบริการสุขภาพภาครัฐและ
ชุมชน ลดช่องว่างระหว่างชุมชนและเจ้ าหน้ าที่ในระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อเกิดการเข้ าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งจะ
น�ามาซึ่งความผาสุกในชีวิตของทุกภาคส่วน
ผลกระทบในมิติดา้ นจิ ตวิญญาณ
บุ คลากรทางสาธารณสุขเกิดความตั้งใจมุ่ งมั่นที่
จะพัฒนางานสาธารณสุขโดยชุมชนดูแลชุมชนเองโดย
มีบุคลากรทางสาธารณสุขเป็ นที่ปรึกษาและสนับสนุ น
อสม. มีเป้ าหมายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
ให้ มีสุขภาพดี ลดภาวะพึ่ งพิ งผู้ อ่ ืน และไม่ เกิดภาวะ
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แทรกซ้ อนอันเนื่องจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน
มี พ ลั ง ใจที่จ ะใช้ ชี วิ ต อยู่ ต่ อ ในบั้ น ปลายชี วิ ต ยอมรั บ
การเจ็บป่ วยแต่สามารถที่จะอยู่กบั ความเจ็บป่ วยนั้นได้
อย่างมีความสุขในชุมชนจากการด�าเนินโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพของ อสม. ในการดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวานใน
ชุ ม ชน เป็ นการเปลี่ ย นวิ ธีคิ ด จากการบริ ห ารองค์ ก ร
แบบเครื่ อ งจั ก รจั ด คนให้ ท �า งานตามความถนั ด และ
ท�า งานเฉพาะตามที่ ไ ด้ รั บ ค� า สั่ ง มาเป็ นการบริ ห าร
องค์กรแบบมีชีวิตให้ ความส�าคัญกับองค์ประกอบย่ อยๆ
ในองค์กรที่มีความหมายในตัวเองและพึ่งพาอาศัยกัน
ท�า ให้ ค นมี ป ฏิสัมพั น ธ์แ ละเรี ย นรู้ร่ วมกัน ที่จ ะอยู่ เป็ น
ชุ ม ชนท�า ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า และการแสวงหาความหมาย
ร่ ว มกั น จนเกิ ด มิ ติ ข องจิ ต วิ ญ ญาณในการท�า งานขึ้ น
การท�างานเป็ นกิจกรรมส�าคัญที่ทา� ให้ มนุษย์ได้ ตระหนัก
ถึง ศัก ยภาพและผลส�า เร็จ จากการท�า งานของตนเอง
ท�าให้ งานกลายเป็ นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตการท�างาน
จึงสามารถที่จะยกระดับจิตวิญญาณของความเป็ นมนุ ษย์
ให้ สู ง ขึ้ นและท�า ให้ มนุ ษ ย์ ส ามารถเข้ า ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ 23 ดังนั้นมิติทางจิตวิญญาณ
ในการท�างานจึงเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นและสัมผัสได้ จริงอีกทั้ง
ยังสามารถเรียนรู้และท�าความเข้ าใจได้ 24

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต�า บล และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ควรสร้ างขวัญและก�าลังใจ
ให้ กับ อาสาสมั ค รสาธารณสุข ประจ�า หมู่ บ้ า น หาเวที
ยกย่องเชิดชูให้ มีกา� ลังใจในการท�างานเพื่อพัฒนาชุมชน
ชุมชนต่อไป และด�าเนินการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาความเป็ นไปได้ ถงึ นโยบายสาธารณะในการจัดตั้ง
ชมรมผู้ป่วยเบาหวานและเครือข่ ายอาสาสมัครในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ภาพของการให้
การดู แ ลผู้ ป่ วยเบาหวานในชุ ม ชนโดยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจ�า หมู่ บ้ า น โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบ

168

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อหาข้ อมูลเชิงยืนยันที่
แน่ ชั ด ว่ า ผู้ ป่ วยเบาหวานในชุ ม ชนมี สุข ภาพดี ข้ ึ น และ
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