แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน
Guidelines for Improving the performance of village
health volunteers.
ณัฏฐา จริยาจินดาเสถียร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
บทคัดย่อ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ต�ำบลจันทิมา อ�ำเภอลาน
กระบือ จังหวัดก�ำแพงเพชร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 86 คน โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวน
17 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า
1. สภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการเฝ้าระวังปัญหาโภชนาการ รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว และด้านการ
ดูแลสิทธิประโยชน์ ตามล�ำดับ
2. ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุด คือ ด้านการเฝ้าระวังปัญหาโภชนาการ และด้านการดูแลสิทธิประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่า
กัน รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำถ่ายทอดความรู้ และด้านการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ตามล�ำดับ
3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ผลการวิจัย พบว่า แนวทางที่ส�ำคัญ
คือ อสม. ควรเข้าร่วมการมีบทบาทในการประเมินสุขภาพทางด้านโภชนาการในการชั่งน�้ำหนักเด็ก ให้ทราบถึงปัญหาและร่วม
มือในการแก้ไขปัญหา, อสม. ควรจัดกิจกรรมที่มีเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น, อสม.ควรเป็นแกนน�ำสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นในแต่ละมุมมองของแต่ละคนและ อสม. ควรติดต่อประสานงานกับท้องที่ และท้องถิ่นอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
ค�ำส�ำคัญ : แนวทางพัฒนา, การปฏิบัติงาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน

การประชุมวิชาการและนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
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Abstract
The objectives 1) Study to operational predicament and problem of village public health volunteers 2) To propose the operational development of village public health volunteers of Chantima sub-district, Lankrabue district, Kamphang Phet province. Studying from 86 people by questionnaire and 17 people
by interview. Which analysis the data including percentage, mean and standard deviation.
The results found,
1. The operational predicaments of village public health volunteers at a high level and when considering by topic found the nutrition surveillance is a major problem and the reporter is a minor problem
and taking care of privilege respectively.
2. The operational problems of village public health volunteers at a medium level and when considering by topic found the nutrition surveillance problem and the taking care of privilege are a major problem as well. For the adviser and rotational working are minor problem.
3. The operational developing guideline of village public health volunteers. From the research
found major guideline is the village public health volunteers should participate in healthy nutrition evaluating of child that can indicate the problem and cooperate to solve problem, create the activity that regarding
about nutrition and the people can further participate, be main to exchange the knowledge and usually
contract with local administrator for the people can receive thoroughly all privilege.
Keywords : Development, operation, Village public health volunteers
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