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บทที่ 4
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในบทนี้จะกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวทางการ
ปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ดังตอไปนี้

4.1 แนวทางการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมายที่ตองการนั้น มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรง คือ
เจาหนาที่หรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบุคลากรในงานทางดาน
สาธารณสุข อาจเปนเจาหนาที่สาธารณสุขหรือพยาบาล ดังนั้นจึงเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
สุขภาพอนามัยของประชาชน บุคลากรเหลานี้จะตองมีใจรักในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีความ
เขมแข็งอดทนทั้งใจและกายที่จะทํางานกับชุมชน นอกจากนี้ควรมีคุณลักษณะเปนนักประชาสัมพันธ
และประสานงานที่ดี (ดังกลาวแลวในเรื่องตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน)
ในการปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรประสานงานกั บ
บุคลากรสาธารณสุขจากหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ ยวของ เชน โรงพยาบาลระดั บตางๆ ซึ่งมี
หนวยงานภายในที่ทํางานทางดานชุมชนอยู หรือสถานีอนามัย (สอ.) หรือศูนยสุขภาพชุมชน
(Primary Care Unit : PCU) ซึ่งบรรดาแกนนํา หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
จะมีความคุนเคยกับบุคลากรของหนวยงานดังกลาวอยูกอนแลว การประสานงานกับบุคลากร
ดังกลาวจะเปนการเพิ่มความคุนเคยและไดรับความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนและแกนนําชุมชนตางๆ ดวยดี
อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ าน/ชุ มชน และแกนนํ าชุ มชนเป นกลุ มบุ คคลอี ก
กลุมหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเปนตัวจักร
สําคัญที่จะทําใหงานสาธารณสุขมูลฐานสําเร็จได แตเนื่องจากอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน อาจมีขอจํากัดเรื่องระดับความรูในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้น
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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จึงจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถ หรือเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดโดยการประชุมสัมมนาหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําตางๆ มีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไดรวมกันทํางานแกปญหาสาธารณสุขมูลฐานของประชาชน ตอไป
สําหรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น มี 2 กรณี ดังนี้
4.1.1 กรณีการใชเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน มีวัตถุประสงค
สําคัญ คือ เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลและการบริการสุขภาพเบื้องตน เพื่อใหมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ
ทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน เปนผูดําเนินการงานสาธารณสุขมูลฐาน
ภายใตความตองการของประชาชนในชุมชน/หมูบาน (ภาคผนวก ค)
1) หลักเกณฑ
1.1) รั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ให กั บ เทศบาลและองค ก าร
บริหารสวนตําบลตามจํานวนชุมชน/หมูบาน ในเขตพื้นที่ทุกแหง
1.2) เทศบาล/องคก ารบริ ห ารสว นตํ า บลตั้ ง งบประมาณเปน เงิ น อุ ด หนุ น
ทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค เพื่อเบิกจายใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนตาม
แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบาน
1.3) แผนงาน/โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาพฯ ดั ง กล า ว จะต อ งเป น แผนงาน/
โครงการตามความตองการของประชาชนในชุมชน/หมูบาน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนเปนผูจัดทําโดยมีประชาชนในชุมชน/หมูบาน มีสวนรวมเสนอแนะทุกขั้นตอน
ตั้งแตการวิเคราะหระบุกําหนดปญหา การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การจัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชน/หมูบาน
2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1) การแจงการจัดสรรงบประมาณ มีขั้นตอน ดังนี้
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2.1.1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) แจงการจัดสรรงบประมาณ
และแนวทางการดําเนินงานใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทราบ
2.1.2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล แจงงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการใชจายงบประมาณใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ทราบ เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพ โดยใหประชาชนในชุมชน/หมูบานมีสวนรวม
เสนอแนะแลวสงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอนุมัติ
2.2) การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
มีขั้นตอน ดังนี้
2.2.1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนาสุขภาพและวิธีการดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพภายใต 3 กลุม
กิจกรรมดังกลาวแลว
2.2.2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจัดสงแผนงาน/
โครงการฯ ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิ จ ารณาอนุ มั ติ และเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย ชื่ อ บั ญ ชี “เงิ น พั ฒ นางาน
สาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/หมูบาน……” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจาย 2 ใน 3 คน และแจงเลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคารใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทราบ
2.2.3) เทศบาล/องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตรวจสอบแผนงาน/
โครงการฯ และนําเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ และจัด ทําแผน
การเบิกจายสงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดใหแลวเสร็จ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ
2.3) การโอนเงิน มีขั้นตอนดังนี้
2.3.1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด โอนเงินงบประมาณใหกับเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบล ภายใน 2 วันทําการหลังจากไดรับแผนเบิกจายเงินจากเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบล
2.3.2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เบิกจายเงินอุดหนุนใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ 2.2.2 ภายใน
2 วันทําการนับจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและตองจัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางาน
ระหวางเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนดวย
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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2.3.3) เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนไดรับการโอนเงิน
เขาบัญชีแลว ใหผูมีอํานาจในการสั่งจายเงิน ทั้ง 3 คน ลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
(ถามี) สงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เก็บไวเปนหลักฐานภายใน 3 วันทําการ
2.4) การดําเนินงานตามโครงการ มีขั้นตอนดังนี้
2.4.1) การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ จะตองเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.2) การใชจายเงินประมาณ เพื่อดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ
จะตองมีหลักฐานการเบิกจายเงินที่สําคัญคือใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน และใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนเปนผูเก็บรวบรวมรอการตรวจสอบ
2.4.3) ถ า มี ก รณี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง หรื อ จั ด หาวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ เพื่ อ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพใหใชราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการโดยอนุโลม
2.4.4) หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานดังกลาวแลว ใหตกเปน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชสําหรับงานสาธารณสุขมูลฐานตอไป
2.4.5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ตองรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลรับทราบตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
2.5) การตรวจติดตามผล มีขั้นตอนดังนี้
2.5.1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) ดําเนินการตรวจติดตามเรงรัด
ให เ ทศบาล/องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณให กั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการเบิกจายเงินงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
2.5.2) เทศบาล/องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนซึ่งอาจจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุ อุปกรณ
เพิ่ ม เติมให กั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมูบา น/ชุม ชน และดํ า เนิน การตรวจติด ตามให
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน ดํ า เนิ น การใช จ า ยงบประมาณให เ ป น ไปตาม
แผนพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนรายงานใหผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นทราบ และรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งาน การเบิ ก จ า ยงบประมาณให สํ า นั ก งานท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ทราบตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
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แผนภาพ 4.1 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
1. แจงการจัดสรรงบประมาณ

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด

แจงเทศบาล/อบต.
อสม.

2. จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณ

อสม.จัดทําโครงการ ฯ

สงโครงการใหเทศบาล/อบต.

เทศบาล/อบต.
ตรวจสอบโครงการ ฯ

เสนอผูบริหารเพื่ออนุมัติแลว
แจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เพื่อใหโอนเงิน
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3. การโอนเงิน

สถจ.โอนเงินใหเทศบาล/อบต.

อสม.ลงรายมือชื่อในใบสําคัญ

เทศบาล/อบต.
เบิกจายเงินให อสม.

สงใหเทศบาล/อบต.เก็บไวเปน
หลักฐาน

4. การดําเนินงานตามโครงการ ฯ

อสม. และชุมชน
ดําเนินงานตามโครงการ ฯ

อสม. เก็บหลักฐานการใชจายเงิน

อสม. รายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ ฯใหเทศบาล/อบต.ทราบ
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5. การตรวจติดตามผล

สถจ.ตรวจติดตามผลเรงรัด
เทศบาล/อบต.

เทศบาล/อบต.ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อสม.

4.1.2 กรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และงบประมาณจาก
แหลงอื่น
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุข การประเมินสถานะและปญหาการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขของชุมชน จะเปน
เครื่องมือสําคัญในการกําหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการดําเนินการ โดยองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถดํ า เนิ น การประเมิ น การพึ่ ง ตนเองด า นสาธารณสุ ข มู ล ฐานตาม
แบบประเมิ น ในภาคผนวก ง ซึ่ ง เมื่ อ ทราบถึ ง สภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานแลวจะทําใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทาง
ในการกําหนดแผนงาน/โครงการตางๆ ตอไป เชน
- ยุทธศาสตรการสงเสริมความรูความเขาใจดานสุขภาพอนามัยใหประชาชนมี
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง
- ยุทธศาสตรการเฝาระวัง เพื่อควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดตอโดยการมีสวนรวมของชุมชน
- ยุทธศาสตรการสนับสนุนการดําเนินงานดานปศุสัตว เพื่อปองกันโรคระบาด
ในสัตว
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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-

ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นสุข าภิบ าลอาหารและน้ํ า ตลอดจนดูแ ลรั ก ษา
สภาพแวดลอม ปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาด านสาธารณสุขมูล ฐานและสงเสริมการรวมกลุม
ประชาคมเพื่อสรางเครือขายงานบริหารสาธารณสุข
- ยุทธศาสตรการเฝาระวังการแพรระบาดปญหายาเสพติด
ฯลฯ
1) กรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํ า หรับการใช เ งิ น งบประมาณในส ว นของเทศบาล/องคก ารบริ หารสว น
ตําบลเองนั้น จะใชเงินตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานนั้นๆ แตละแหงซึ่งบรรจุอยู
ในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ดังนั้น การจัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานสาธารณสุขมูลฐาน จึงตองเปนงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับแผนยุทธศาสตรในแตละดาน เชน
โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งสอดคลองกับแผนฯสงเสริมความรูความเขาใจดาน
สุขภาพอนามัยโดยใหประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง หรือโครงการ
ควบคุมดูแลปองกันโรคไขเลือดออก สอดคลองกับแผนฯ เฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดตอโดยการมีสวนรวมของชุมชน เปนตน
ในการดําเนินงานนั้น เริ่มตนไดทั้งจากประชาชนและ/หรือเจาหนาที่ของ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล พบปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
เชนโรคระบาด ปญหายาเสพติด เปนตน ก็จะเสนอโครงการตางๆ ขั้นตอนดังแผนภาพ 4.2 ดังนี้
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แผนภาพ 4.2 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชน
ในชุมชน

เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
จัดทําแผนงาน/โครงการ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมกับประชาชนในชุมชน/หมูบาน

เสนอโครงการ ฯ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

พิจารณาอนุมัติโครงการฯ

- ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการตามโครงการ ฯ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แกนนํา/อสม./ประชาชน

สรุปรายงานผลการดําเนินงานฯ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แกนนํา/อสม./ประชาชน

อยางไรก็ตามในการดําเนินงานทั้งหมดนั้น เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
จะตองให ความสําคัญกับอาสาสมั ครสาธารณสุขประจําหมูบ าน/ชุ มชน และแกนนํ าทั้ งหลาย
รวมทั้งชุมชนดวย
2) กรณีการใชเงินงบประมาณจากแหลงอื่น
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ถามีงบประมาณจากแหลงอื่น เชน จากกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
อื่นๆ หรือจากหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นๆ
เชน องคการอนามัยโลก (WHO) เปนตน ในการใชงบประมาณดังกลาวเพื่อดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน เปนไปตามภาพ 4.3 ดังนี้
แผนภาพ 4.3 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณจากแหลงอืน่
เจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข
องคกรพัฒนาเอกชน

พิจารณาขอมูล
สถานการณสุขภาพของ
ชุมชนเพื่อกําหนดปญหา

ประชาชน/ชุมชน
อสม. แกนนํา

จัดลําดับความสําคัญของปญหา
สาธารณสุขมูลฐานรวมกัน
กําหนดแผนงานหลักเพื่อแกปญหาสาธารณสุขมูลฐานรวมกัน
จัดทําโครงการแกไขปญหา
พิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ
จัดทํารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ ฯ
เบิกงบประมาณ ดําเนินการตามโครงการ ฯ และประเมินผล
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
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4.2 แนวทางการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชนมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพราะเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและผานการฝกอบรมเรื่องงาน
สาธารณสุข โดยทําหนาที่เปนผูนําการพัฒนาสุขภาพของชุมชน รวมทั้งเปนผูประสานงานระหวาง
ชุมชนกับเจาหนาที่ ดังนั้นจึงจําเปนตองทราบรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน โดยแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
4.2.1 แนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
1) การคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน คือผูที่มีคุณสมบัติตามกําหนด
ไดแก มีภูมิลําเนาในหมูบาน/ชุมชน สามารถอานออกเขียนได สมัครใจ เสียสละ และสนใจเขารวม
ในการดําเนินงานสาธารณสุขตลอดจนกรรมการหมูบาน/ชุมชนรับรองวามีความประพฤติดี และ
ไดรับความไววางใจจากประชาชนคัดเลือกใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ในการคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน กรรมการ
หมูบาน/ชุมชน และผูนําอื่นๆ ใหทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระ บทบาทหนาที่ และจํานวน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า หมู บา น/ชุม ชนที่ จ ะคัด เลือก แล ว รว มกั น กํา หนดแผนการ
คัดเลือก เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 1 คน จะมีหนาที่ดูแลสุขภาพ
ครัวเรือนประมาณ 10 หลังคาเรือน ยกเวนถาเปนชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน 1 คนจะดูแล 20-30 หลังคาเรือน ดังนั้นจึงตองแบงละแวกบานตามจํานวนหลังคาเรือน
ที่จะใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนดูแล พรอมทั้งชี้แจงใหทุกบานไดรับทราบ
และใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวสมัครเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จากนั้นให
ตัวแทนครัวเรือนลงมติโดยใชเสียงสวนใหญเลือกบุคคลทําหนาที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ประจําละแวกบานตางๆ
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนที่ผานการคัดเลือกกรณีเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหมจะตองผานการอบรมตามหลักสูตร และไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน จะมีบทบาทเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมที่สงผลตอ
สุขภาพของประชาชน และมีหนาที่แกขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข
บําบัดทุกขประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางที่ดี
2) หนาที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1) เปนผูสื่อขาวสารสาธารณสุข ระหวางเจาหนาที่และประชาชนในหมูบาน/
ชุมชน เช น แจ งข า วการเกิ ด โรคติ ด ต อที่ สําคั ญ ระบาดในพื้น ที่ แจ งข า วความเคลื่อ นไหวของ
กิจกรรมสาธารณสุขตางๆ รวมถึงการนัดหมายใหเพื่อนบานมารับบริการสาธารณสุข นอกจากนี้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ยังมีหนาที่นําขาวสารสาธารณสุขในชุมชนไปแจงให
เจาหนาที่ทราบ เพื่อที่จะสามารถใหความชวยเหลืออยางเรงดวน เชน เกิดการระบาดของโรคใน
ชุมชน เปนตน
(2) เปนผูใหคําแนะนํา ถายทอดความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ ทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ รวมทั้งการเลือกใช
แหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสมใหแกเพื่อนบานและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมทั้ง 14 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการ
จัดบริการสุขภาพของประชาชน เชน โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
การปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําถิ่น การปองกันอุบัติเหตุ การอนามัยแมและเด็กและการ
วางแผนครอบครัว การใหภูมิคุมกันโรค ทันตสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต ฯลฯ
(3) เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ไดแก การปฐมพยาบาลและ
รักษาพยาบาลขั้นตน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ทองถิ่ นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของ
เจาหนาที่ ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 ขอ 15 ระบุใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนซึ่งไดผานการอบรมและไดรับหนังสือรับรองความรูและความสามารถจาก
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กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนอยูทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการใชยาไดดังตอไปนี้
ก. การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน ตามวิธีที่กําหนดไวในแบบเรียน
ดวยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคตอไปนี้ คือ ไขตัวรอน ไขและมี
ผื่นหรือจุดไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน พยาธิ
ลําไส ฝ ผื่นคันบนผิวหนัง ปวดฟน เหงือกอักเสบ เจ็บตา เจ็บหู เหน็บชา และโลหิตจาง
- ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ขอเคลื่อน
ไฟไหม น้ํารอนลวก เปนลม ชัก จมน้ํา งูกัด สุนัขกัดหรือสัตวอื่นกัด ไฟฟาดูด และไดรับสารพิษ
- เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไขจับสั่น
ข. การใชยา
- ยาสามัญประจําบานตามกฎหมายวาดวยยา
- ยาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม สั่งใหจายใหแกคนไขเฉพาะราย
และเฉพาะชั่วคราว
- ยาสมุน ไพรที่กํา หนดในแบบเรีย นด ว ยตนเองของกระทรวง
สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน
(4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดย
มีกิจกรรมและการดําเนินการ ไดแก
ก. จัดทําศูนยขอมูลขาวสารในหมูบาน/ชุมชน
ข. ถายทอดความรูและจัดกิจกรรมตามปญหาสุขภาพของชุมชน
ค. ใหบริการที่จําเปนใน 14 กิจกรรมตามองคประกอบของงานสาธารณสุข
มูลฐาน
(5) เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน เชน เฝาระวังปญหา
โภชนาการโดยการชั่งน้ําหนักเด็กและรวมแกไขปญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน
เฝาระวังดานอนามัยแมและเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภใหมาฝากทองและตรวจครรภตาม
กําหนดการติดตามใหเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ใหมาตรวจสุขภาพและไดรับวัคซีนตามกําหนด การ
เฝาระวังโรคติดตอประจําถิ่น เชน สํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เปนตน
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(6) เปนผูนําในการบริหารจัดการ วางแผน แกไขปญหา และพัฒนาชุมชน โดย
ใชงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจากแหลงอื่นๆ
(7) เปนแกนนําในการชักชวนเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข
ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชกระบวนการ จปฐ. และรวมกลุมในการพัฒนาสังคม
ดานตางๆ
(8) ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน โดยเปน
แกนนําในการประสานงานกับกลุมผูนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/อบต.)
กระตุนใหมีการวางแผนและดําเนินงานเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนภารกิจและเบิกจายคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนได
ทั้งนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2474 ลงวันที่ 19 ธันวาคม
2548 นอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบาน/ชุมชน ยังสามารถรับสิทธิประโยชน
ดานอื่นๆ อีก เชน การรักษาพยาบาล การลดหยอนคาโดยสาร (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก จ)
3) วาระของการดํารงตําแหนง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีวาระคราวละ 2 ป เมื่อครบ
วาระแลวใหพิจารณาการตอบัตรประจําตัว โดยดูจากผลการดําเนินงานรวมกับการพิจารณาของ
ประชาชนหรือองคกรชุมชน ซึ่งประชาชนสามารถลงมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติ
เสียหายอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือบกพรองตอการปฏิบัติ
หนาที่โดยมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนหรือของคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน นอกจากนี้การพนสภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ยังเกิด
จากการตาย ลาออก หรือไมไดอยูอาศัยในหมูบาน/ชุมชนเปนเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน
4) การพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรอาสาสมัครสาธารณสุข
เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีบทบาทสําคัญใน
ฐานะผูนําการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ของตนเองตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดกลาวมาแลว ดังนัน้
นอกจากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน จะต อ งผ า นการอบรมเมื่ อ เข า เป น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหมแลว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนจะตองมีการพัฒนาตนเองดานความรู ความสามารถ ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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เพื่อสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองไดโดยวิธีการตางๆ เชน
(1) การเขารับการฝกอบรมฟนฟูเปนระยะๆ การฝกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่
เกี่ยวของ เชน กระบวนการวิเคราะหปญหาและวางแผนชุมชน เทคนิคการถายทอดความรู การ
ประชาสัมพันธ เปนตน
(2) การฝกปฏิบัติเพื่อใหมีประสบการณ เกิดทักษะและความชํานาญเพิ่มขึ้น
เชน การฝกปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล โดยเปนผูชวยเจาหนาที่ในการใหบริการ
สุ ข ภาพกั บ ประชาชน หรื อ การฝ ก ปฏิ บั ติ ด ว ยการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพให แ ก ป ระชาชนที่ ศู น ย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน คนอื่นๆ หรือการ
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการฝกการจัดทําแผนชุมชนโดยมีเจาหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือเปนที่ปรึกษา เปนตน
(3) การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง โดยการศึ ก ษาจากแบบเรี ย นด ว ยตนเอง การ
อา นหนังสือหรื อเอกสารตางๆ การคนหาข อมูลจากอิ นเทอรเ น็ต การฟ งรายการวิทยุ และชม
รายการโทรทัศนที่มีการเผยแพรความรูดานสุขภาพ เปนตน
(4) การศึกษาดูงานระหวางหมูบาน/ชุมชน โดยการไปศึกษาดูงานในหมูบาน
หรือชุมชนอื่นที่มีการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่กาวหนา สามารถเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้ง
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน
เพื่อนําความรูและประสบการณมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในชุมชนของตน
(5) การประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรูความคิด ระหวางอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนรวมกับเจาหนาที่ในวาระตางๆ เชน การประชุมประจําเดือน
การนิเทศติดตามสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ในชุมชน การประชุมประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เปนตน
นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนในแตละหมูบาน/
ชุมชนควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเปนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนระดับตางๆ ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค/เขต เพื่อใหเรียนรูในเรื่อง
การบริหารจัดการ และเกิดเปนเครือขายในการทํางานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งเปนเวที
ให เ กิด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ญ หาและแนวทางการพัฒนาสุ ข ภาพในแตละพื้น ที่ ไ ด อัน เป น
สวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน อีกดวย
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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4.2.2 แนวทางการปฏิบัติง านของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํา หมูบา น/ชุม ชน
ตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนภาพ 4.4 ขั้นตอนปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามกรอบงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาล/อบต.แจงขอมูล
งบประมาณและ
แนวทางการดําเนินงาน
ให อสม. ทราบ

องคกร อสม.จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน

องคกร อสม.นําเสนอ
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
ตอเทศบาล/อบต.
ใหการเห็นชอบ

ชุมชนดําเนินงานตามแผน
และเก็บหลักฐานใบสําคัญ
รับเงิน/ใบเสร็จ ทุกครั้งที่
จายเงิน เพื่อรวบรวม
รอการตรวจสอบ

อสม.ที่มีอํานาจในการ
สั่งจายเงิน 3 คนลงลายมือชื่อ
ในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จ
รับเงิน (ถามี) สงใหเทศบาล/
อบต.ภายใน 3 วันทําการ

เทศบาล/อบต.
เบิกจายเงินให อสม. โดย
โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย
ภายใน 2 วันทําการ

เทศบาล/อบต.
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของ อสม.

หมายเหตุ - ขั้นตอนในกรอบสี่เหลี่ยมเสนคูเปนสวนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ตองดําเนินการรวมกับชุมชน
- ขั้ น ตอนในกรอบสี่ เ หลี่ ย มเส น เดี่ ย วเป น ส ว นที่ อ งค ก รปกครองท อ งถิ่ น ต อ ง
ประสานงานกับอสม. และชุมชน
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงขอมูลงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน
ใหชุมชนทราบแลว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ในฐานะแกนนําในการพัฒนา
สุข ภาพชุ ม ชนมีแ นวทางในการดํา เนิ น การ โดยรว มกั บ องค ก รชุม ชนที่ รั บผิ ด ชอบการพั ฒ นา
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน/ชุมชน ดังตาราง 4.1 ดังนี้
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปทีไ่ ดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
กิจกรรมหลัก/
ที่
กิจกรรมยอย
1. จัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพชุมชน
1.1 เก็บรวบรวม
ขอมูลปญหา
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- สามารถประสานงาน
- อสม.รวมกับองคกรชุมชน รวบรวมขอมูล
ขอขอมูลจากหนวยงาน
สถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ตางๆ เชน สถานีอนามัย
ประชาชนจากแหลงตางๆ เชน ขอมูล จปฐ.
ขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอ ขอมูลการ
โรงพยาบาลที่
ใหบริการสุขภาพประชาชนที่ ศสมช. เพื่อ
รับผิดชอบพื้นที่ชุมชน
นํามาวิเคราะหปญหาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่สําคัญของหมูบาน/ชุมชน
1.2 การระบุปญหา - จัดทําประชาคมหมูบาน/ชุมชุม ที่
- เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบานหรือประธาน เจาหนาทีเ่ ทศบาล/อบต.
และจัดลําดับ
ชุมชน กรรมการหมูบาน/ชุมชน สมาชิก
ความสําคัญ เพื่อ
เปนพี่เลี้ยง/ใหการ
อบต. ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ อสม.หัวหนา
เลือกปญหาที่จะ
สนับสนุนในการ
ครัวเรือน/ ผูแทน โดยดําเนินการดังนี้
นํามาวางแผน
วิเคราะหจัดลําดับและ
แกไข
วางแผนแกปญหา
- แจงวัตถุประสงค เงื่อนไขและขอบเขตการใช
- ทั้งนี้หากปญหาใดที่
งบประมาณ
องคกรปกครองสวน
- นําเสนอขอมูลปญหา พรอมรับฟงปญหา
ทองถิ่นไดจัดสรรงบฯ
เพิ่มเติม และนําปญหามาจัดลําดับ โดย
สวนอื่นไวเพื่อแกไข
พิจารณาจากปญหาที่สําคัญและสามารถ
ปญหาแลว สามารถ
แกไขไดดวยศักยภาพของชุมชน โดย
แจงใหที่ประชุมทราบ
เปดโอกาสใหทุกคนที่เขารวมประชาคม
เพื่อเชื่อมโยงโครงการ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให
หรือปรับเปลี่ยนไปทํา
คะแนนเพื่อเลือกปญหาที่จะนํามาแกไข
ปญหาอื่นแทน
โดยใชงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
10,000 บาท ตอหมูบาน/ชุมชน ซึ่งปญหา

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ
ที่

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมยอย

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- ขอมูลเกี่ยวกับ
ที่เลือกมาแกไขอาจมีมากกวาหนึ่งปญหา
ความสําคัญของปญหา
ขึ้นอยูกับการใชงบประมาณในการแกไข
ซึ่งมีขอมูลที่รวบรวมมา
แตละอยาง ทั้งนี้ตองพิจารณาดวยวาปญหา
และขอคิดเห็นของ
ที่เลือกมาตองสามารถดําเนินการแกไข
ประชาคมในการ
ไดดวย 3 กลุมกิจกรรมที่ระเบียบกําหนด
จัดลําดับความสําคัญจะ
ไว คือ การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
นํามาใชเขียนเปน
ของคนในหมูบาน/ชุมชนการแกไขปญหา
หลักการและเหตุผลใน
สาธารณสุขของหมูบาน/ชุมชน และการจัด
โครงการปฏิบัติการได
บริการสุขภาพเบื้องตนที่ ศสมช.
- ควรใชเทคนิคการ
1.3 วิเคราะหสาเหตุ - วิเคราะหสาเหตุของปญหาสําคัญที่เลือกมา
วิเคราะหปจจัยสาเหตุ
ของปญหา
แกไข โดยใหสมาชิกรวมระดมความคิดเห็น
ของปญหามาชวย เชน
และเรียนรูปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน
การเขียนแผนที่ความคิด
ใหครอบคลุมทั้งปจจัยสวนบุคคล (เชน
แผนภูมิกางปลา
พฤติกรรม ความรู ความเชื่อ) ครอบครัว
ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมถึงการเขาถึง
บริการตางๆ ซึ่งการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาจะชวยใหมองเห็นแนวทางการแกไข
ปญหาดังกลาวไดตรงจุดยิ่งขึ้น
1.4 กําหนด
- กําหนดวัตถุประสงคของแผน/โครงการ โดย - วัตถุประสงคควรเปน
วัตถุประสงค
สิ่งที่สามารถวัดหรือ
ตั้งคําถามวาเมื่อทําโครงการนี้แลวตองการให
และเปาหมาย
ประเมินผลไดเมื่อ
เกิดผลอยางไรกับกลุมเปาหมายในชุมชน
ของแผน
สิ้นสุดระยะเวลาของ
- กําหนดเปาหมายวาในการดําเนินงานตาม
โครงการ
โครงการใครคือกลุมเปาหมาย จํานวนเทาใด
- การกําหนดเปาหมาย
เชน ประชาชนกลุมอายุ 40 ปขึ้นไป จํานวน
ที่ชัดเจนจะทําใหทราบ
100 คน หรือจํานวนครัวเรือนในหมู 5
ขอบเขตการทํางาน และ
จํานวน 80 หลังคาเรือน เปนตน
ใชเปนฐานในการคิด
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ
ที่

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมยอย
1.5 กําหนด
กิจกรรมการ
แกไขปญหา

1.6 กําหนดวิธีการ
ประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- ควรมีรายละเอียดที่
- ระบุทางเลือกในการแกไขปจจัยสาเหตุของ
ปญหา แลวเลือกทางเลือกที่เหมาะสม มีความ ทําใหมองเห็นแนวทาง
การดําเนินงาน
เปนไปได และอยูภายใตศักยภาพของชุมชน
ผูรับผิดชอบและ
ที่จะรวมมือกันและมีโอกาสประสบ
งบประมาณที่ตองการ
ความสําเร็จไดโดยเขียนออกมาเปนกิจกรรม
- ชุมชนควรระดม
การดําเนินงาน ที่มีรายละเอียดวา ทําอะไร
ทรัพยากรเพิ่มเติมจาก
กับใคร ทําเมื่อไร ที่ไหน ใครรับผิดชอบ
แหลงตางๆ เพื่อใหมี
ทรัพยากรและงบประมาณที่ตองการ รวมถึง
ทรัพยากรเพียงพอ
แนวทางการระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจาก
แหลงตางๆ เชน ทอดผาปา ของบประมาณ
ในการดําเนินงาน
สนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณสวนอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอสนับสนุน
จากงบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคของโรงพยาบาล/ สถานีอนามัย หรืองบฯ
จากสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
- ระบุวาจะวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวที่อะไร และดวยวิธีการใด เชน
ประเมินจากจํานวนสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ โดยขอมูลไดจากทะเบียนสมาชิก
ของชมรม ฯ เปนตน

- การระบุวิธีการ
ประเมินผลตอง
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และ
เปาหมายซึ่งจะทําใหมี
ขอมูลผลการดําเนินงาน
รายงานใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
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ลําดับ
ที่

2.

3.
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กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมยอย
1.7 กําหนดกลุม
ผูรับผิดชอบ
และกลุม
ผูตรวจสอบ
ติดตาม

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- การเลือกบุคคลทําหนาที่
- ประชาคมควรรวมกันเลือกบุคคลที่จะเปน
กลุมผูรับผิดชอบ และ
ผูรับผิดชอบ ดังนี้
กลุม ผูตรวจสอบติดตาม
- กลุมผูรับผิดชอบ คือ อสม. จํานวน 3 คน
ที่มคี วามเหมาะสม
เปนผูลงนามรวมกัน เพื่อเบิกเงินอุดหนุน
สามารถทํางานกันเปน
ทั่วไป ไปใชในการดําเนินงานสาธารณสุข
ทีมไดจะทําใหการ
มูลฐานในชุมชน
ดําเนินงานมีความ
- กลุมผูตรวจสอบติดตาม คือ องคกร
ราบรื่น พรอมเพรียง
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนหรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย
เนื่องจากการเซ็นชื่อ
ในหมูบาน/ชุมชนมีหนาที่ดูแล ติดตามและ
รับเงิน เบิกจายเงินจะตอง
ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณใหเปน
ลงนามรวมกัน 3 คน
ไปตามโครงการปฏิบัติการสาธารณสุข
- การมีผูตรวจสอบติดตาม
มูลฐาน
จะชวยใหการใชจายเงิน
และการดําเนินงานมี
ความโปรงใสและตรง
ตามแผน
อสม.นําเสนอแผน/โครงการปฏิบัติการ
นําเสนอแผนพัฒนา
สุขภาพชุมชน ตอ สาธารณสุขมูลฐาน ตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานสาธารณสุขชุมชนของเทศบาล/อบต.
เทศบาล/อบต.
เพื่อใหการเห็นชอบ ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร
พิจารณาใหความเห็นชอบ
อสม. ลงนามในหลักฐานการรับเงิน
อสม. เบิกจายเงิน
เมื่อไดรับแจงจาก ตามแบบฟอรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ
กิจกรรมหลัก/
ที่
กิจกรรมยอย
4. อสม. ดําเนินงาน
ตามแผน และเก็บ
หลักฐานใบสําคัญ
รับเงิน/ ใบเสร็จ
ทุกครั้งที่จายเงิน

5.

ชุมชนประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผน นําสงรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ให เทศบาล/อบต.

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

อสม.รวมกับผูนําชุมชน/หมูบานจัด
กิจกรรมตามแผนโดยกระตุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินงานมากที่สุด โดยจะตอง
มีหลักฐานการเบิกจาย (ใบสําคัญ /
ใบเสร็จรับเงิน) และหลักฐานการเงินเหลานี้ให
อสม. เก็บรวบรวมไวเพื่อรอตรวจสอบ หากมี
เงินเหลือจายจากการดําเนินงานแลว ใหตกเปน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานตอไป

กลุมผูรับผิดชอบควร
ศึกษาระเบียบและ
แบบฟอรมการใชจายเงิน
งบประมาณอุดหนุนทั่วไป
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ที่ชุมชน
ตั้งอยูเพื่อใหปฏิบัติได
อยางถูกตอง

เมื่อการดําเนินงานสิ้นสุด อสม. รวมกับ
องคกรชุมชนตองรวมกันประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงคที่กําหนด
พรอมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
เพื่อรายงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับทราบ และใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน
สาธารณสุขของชุมชนในปตอไปใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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จะเห็นไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะตองดําเนินการอยางใกลชิด
กับองคกรชุมชนที่ประกอบดวยผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนในชุมชนนั้นๆ ในการรวมกัน
ระบุปญหาจัดลําดับความสําคัญของปญหา วางแผนโครงการปฏิบัติ การพัฒนาสุขภาพชุมชน
ลงมือดําเนินการ และประเมินผลโครงการ ในขณะเดียวกันตองมีการบริหารจัดการโครงการ
โดยประสานงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่เพื่อใหการจัดทําโครงการ การเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและ
สอดคลองกับปญหาสุขภาพในทองถิ่น อยางไรก็ตาม กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน จําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความสามารถในการรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล วางแผน ระดมการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ และ
การบริหารจัดการดานงบประมาณ ซึ่งในระยะแรกที่ยังขาดศักยภาพดังกลาว อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนควรขอรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ใหเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาแนะนําในกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะ
ทําใหในปตอไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และชุมชนมีทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญมากขึ้น สงผลใหสามารถดําเนินงานไดเองในที่สุด

4.3 การมีสวนรวมของชุมชน
4.3.1 ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน
หลักการสําคัญในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานประการหนึ่ง คือการมี
สวนรวมของชุมชน ที่ครอบคลุมตั้งแตการเปนผูกําหนดปญหาสุขภาพของชุมชนนั้นเอง เปนผู
วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางและลงมือดําเนินกิจกรรมการแกปญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งได
ร ว มประเมิ น ผลการแก ไ ขป ญ หานั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ก ารมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การ
ดําเนินงานสาธารณสุขดังนี้ คือ
1) ชวยใหการดําเนินงานสาธารณสุขมีความสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
และปญหาสุขภาพที่แทจริงของประชาชน
2) การดําเนินงานสาธารณสุขที่ประชาชนมีสวนรวมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และครอบคลุมประชากรไดสูง เนื่องจากประชาชนเห็นความสําคัญ รูสึกเปนเจาของ และมีการ
ระดมทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเอง ดังนั้น
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โอกาสที่บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานจะเขาถึงประชาชนจึงมีความครอบคลุมมากกวาการดําเนินงาน
ที่มุงอาศัยแตทรัพยากรของรัฐที่มีอยูอยางจํากัด
3) ช ว ยให เ กิ ด การพึ่ ง พาตนเองและเกิ ด พลั ง ของชุ ม ชน กลายเป น ชุ ม ชนที่
เขมแข็งที่สามารถพัฒนาสุขภาพและพัฒนาชุมชนในดานอื่นๆ ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
4.3.2 การมีสวนรวมของชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน
กําลังคนที่สําคัญในชุมชนในการดําเนินงานสาธารณสุข ไดแก อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ที่ผานการอบรมใหมีความรูความสามารถในการชวยเหลือ และ
จัดการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนในเรื่องที่ไมยุงยากซับซอนและพบไดบอยๆ นอกจากนี้ยังมี
ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน กรรมการชุมชน เปนตน หรือแกนนําชุมชนอื่นๆ เชน ผูนํากลุมแมบาน
กรรมการกองทุนหมูบาน กรรมการชมรมผูสูงอายุ ผูนําเยาวชน เปนตน รวมถึงเจาของกิจการ
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
ตามมาตรฐาน ทั้ง 14 องคประกอบได ดังตอไปนี้
1) การสุขศึกษา (Health Education)
การสุขศึกษาเปนการถายทอดความรู ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อและทักษะ
เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งการสงเสริมสุขภาพ
การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย และการฟนฟูสภาพ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสุขภาพอื่นๆ เชน ขอมูลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
หรือขอมูลการใหบริการของสถานบริการตางๆ เปนตน
ในแตละหมูบานหรือชุมชน จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนที่ผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขภาพ และมีความสามารถในการถายทอดความรู
ความคิด และทักษะ ในเรื่องดังกลาว ตลอดจนเปนผูประสานงานที่จะไดที่รับขอมูลขาวสารตางๆ
จากเจาหนาที่ใหนําไปเผยแพรตอใหกับประชาชนในชุมชน ซึ่งนอกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนแลว ยังมีผูนําชุมชนหรือแกนนําชุมชน เชน ผูใหญบาน ประธานชุมชน
กรรมการชุมชน กรรมการชมรมผูสูงอายุ กรรมการชมรมผูปวยเบาหวาน เปนตน รวมถึงแกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว (กสค.) ที่ไดรับการฝกอบรม หรือชี้แจงขอมูลดานสุขภาพจากเจาหนาที่ ก็
สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานสุขศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน สมาชิกลุมหรือชมรม
รวมถึงสมาชิก ในครอบครั ว ซึ่ งวิ ธีการถายทอดความรูแ ละการประชาสั มพั น ธ ขอมูลขาวสาร
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ดังกลาวสามารถดําเนินการในชุมชนไดหลายรูปแบบ เชน การพูดคุยบอกกลาว ใหคําแนะนํา
ขอมูลความรู ชักชวนใหปฏิบัติและทําใหดู ทั้งเปนแบบตัวตอตัว หรือพูดคุยกันเปนกลุม อาจใช
วิธีการพูดคุยในการประชุมสมาชิกหมูบ านหรื อสมาชิกกลุมประจําเดือน หรือการนําเอกสาร
แผนปลิว โปสเตอร มาวางหรือติดใหคนในชุมชนอาน เชน ที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน
(ศสมช.) ที่ที่อานหนังสือพิมพในหมูบาน เปนตน หรือใชวิธีการพูดผานทางหอกระจายขาว หรือ
การจัดรายการผานวิทยุชุมชน เปนตน
2) โภชนาการ (Nutrition)
ในอดีตการขาดสารอาหารเปนปญหารุนแรงของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่
เขตชนบท ปจจุบันปญหาการขาดสารอาหารไดลดความรุนแรงลง ยกเวนในเขตยากจนและ
ทุรกันดารที่ยังคงมีปญหาการขาดสารอาหารในบางกลุม อยางไรก็ตามในปจจุบันกลับมีปญหา
ภาวะโภชนาการเกิน เชนโรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง ที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและ
นํามาสูปญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงตามมาในอนาคต
จึงจําเปนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่นๆ เชน กลุมแมบาน
จะต อ งเข า มามี ส ว นร ว มในการสํ า รวจ เฝ า ระวั ง และติ ด ตามภาวะโภชนาการในชุ ม ชนตาม
กลุมเปาหมาย ไดแก เด็กอายุต่ํากวา 5 ป เด็กอายุ 5-16 ป หญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด กลุมอายุ
40 ปขึ้นไป ดวยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แลวนํามาประเมินภาวะโภชนาการกับเกณฑเพื่อทราบ
วามีภาวะโภชนาการพรองหรือเกิน มีการใหสุขศึกษาเรื่องโภชนาการใหกินอาหารครบ 5 หมู
ในสัดสวนและปริมาณที่เหมาะสมตามวัยและอาชีพ บางชุมชนที่พบปญหาทุพโภชนาการมากๆ
อาจตองมีการระดมทรัพยากร เพื่อจัดตั้งกองทุนโภชนาการชุมชน และมีการจัดทําอาหารเสริมเพื่อ
แจกจายหรือชวยเหลือแกเด็กหรือครอบครัวที่มีปญหาดังกลาว รวมทั้งสงเสริมใหครอบครัวปลูกผัก
เลี้ยงสัตวเพื่อนํามาเปนอาหารในครัวเรือน สําหรับชุมชนที่มีปญหาโภชนาการเกินสูง จําเปนตองมี
การใหสุขศึกษาเรื่องโภชนาการรวมกับจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย เชน จัดตั้งชมรม
สรางสุขภาพ กลุมแอโรบิก รําไมพลอง วิ่งเพื่อสุขภาพ เปนตน
3) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation)
ในเขตชนบททุรกันดารที่มีปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคและ
บริโภค รวมถึงปญหาสุขาภิบาลเรื่องการขาดแคลนสวมที่ถูกสุขลักษณะ การสุขาภิบาลอาหารที่
ไมสะอาด ไมปลอดภัย กอใหเกิดปญหาการเจ็บปวยและการแพรระบาดของโรคทางเดินอาหาร
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และปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งหนวยงานของรัฐตองเขาไปชวยเหลือใหชุมชน
มีน้ําสะอาดเพียงพอตอการบริโภคและอุปโภค และมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาหารที่ดีดวย
แต ก ารดํ า เนิ น งานดั ง กล า วต อ งได รั บ ความร ว มมื อ จากชุ ม ชนด ว ยเช น กั น เช น การอบรมช า ง
สุขภัณฑประจําหมูบาน ใหมีหนาที่ชวยเหลือในการฝกอบรมและสอนงานแกครัวเรือนที่ตองการ
สรางโองไวเก็บกักน้ํา หรือสรางสวม มีการจัดตั้งกองทุนสุขาภิบาลหมูบานโดยเงินสนับสนุนของรัฐ
และการระดมทุนจากแหลงอื่นๆ เพื่อใหเปนทุนหมุนเวียนในหมูบานใหครัวเรือนมายืมเงินไปเปนทุน
ในการกอสรางสวม หรือที่เก็บน้ําฝน ซึ่งชุมชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนนี้ ใหมี
ความยั่งยืนและกอประโยชนตอชุมชน โดยทําใหเกิดความครอบคลุมในการพัฒนาสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของชุมชนไดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามประชาชนในทุกครัวเรือนสามารถมีสวนรวมใน
เรื่องการกําจัดขยะใหถูกวิธี จัดบานเรือนใหสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล รวมมือกันทําความสะอาด
ชุมชนในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อใหบานนามอง ชุมชนนาอยู
เปนตน การรวมมือกันทํากองทุนขยะชุมชน มีการจัดเก็บ แยกขยะ และนําไปขายเพื่อนําเงิน
กลับมาพัฒนาชุมชน หรือการรวมมือกันของผูประกอบการรานคาอาหารแผงลอย ตลาดสด ในการ
ทําความสะอาดตลาดและบริ เวณค าขายใหสะอาด เป นระเบีย บถูกหลัก สุขาภิบาลอาหารและ
เปนไปตามเกณฑใ นการประกวดตลาดสดองคก รปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน)
เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ เปนตน
4) การเฝาระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for Local Disease Control)
ในชุมชนจะมีปญหาโรคประจําทองถิ่นที่มักเกิดเปนประจํา หรือตามชวง
ฤดูกาลตางๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก ไขมาลาเรีย โรคไขฉี่หนู โรคอุจจาระรวง เปนตน
ทําใหชุมชนตองมีสวนรวมในการเฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมโรคเหลานี้มิใหเกิดการระบาด
และสงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตของคนในชุมชน เชน ประชาชนในชุมชนใหความรวมมือ
กันปลอยปลากินลูกน้ํา ปดฝาภาชนะกักเก็บน้ํา ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงทุกๆ 7 วันในครัวเรือน
และหมูบาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีหนาที่ชวยเฝาระวังโดยทําการ
สํารวจแหลงเพาะพัน ธุ ยุงลายในครัวเรือนที่รับผิด ชอบรว มกับมีการใหสุขศึกษาและกระตุน
ความรวมมือของคนในชุมชนในการปองกันตนเองใหหางไกลโรค หากพบวามีสมาชิกชุมชนรายใด
มีอาการนาสงสัยวาจะติดเชื้อ จะตองสงตอใหเจาหนาที่ตรวจวินิจฉัยและรักษาอยางทันทวงที
กอนที่จะเกิดความรุนแรงตอชีวิตและเกิดการแพรกระจายของโรค และถาพบวาชุมชนมีการ
ระบาดของโรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน และประชาชนจะตอง
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รวมมือกับเจาหนาที่ในการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคอยางแข็งขัน เชน การกําจัดหนู
เมื่ อ มี โ รคไข ฉี่ ห นู ร ะบาด การกํ าจั ด แหล ง เพาะพั น ธุ ยุ ง ลาย และพ น หมอกควั น กํ าจั ด ยุ ง เมื่ อ มี
ไขเลือดออกระบาดในชุมชน เปนตน
5) การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization)
ปจจุบันโรคติดตอหลายโรคมีวัคซีนที่ปองกันโรคได โดยเฉพาะในกลุมเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ป เด็กวัยเรียน และหญิงมีครรภ ไดแก วัคซีนปองกันโรควัณโรค คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก ไขสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ หัด หัดเยอรมัน และคางทูม ซึ่งประสิทธิภาพของ
วัคซีนที่ไดผลในการปองกันโรค จะตองไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่เหมาะสม และมักตองใหอยาง
ตอเนื่องเปนระยะๆ มากกวา 1 ครั้ง เชน ใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
เมื่อเด็กอายุ 2 ,4 และ 6 เดือน และกระตุนอีกเมื่ออายุ 1 ปครึ่ง และ 4 ป เปนตน ดังนั้น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะเปนผูใหขอมูลความรูใหผูปกครองเด็ก หญิงมีครรภ และ
ครอบครัว เห็นความสําคัญของวัคซีน และความรุนแรงของโรคหากไมไดรับวัคซีน รวมถึงชวย
กระตุนเตือนใหกลุมเปาหมายไปรับวัคซีนเปนระยะๆ ตามกําหนดนัด หรือเปนผูประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่กับประชาชน โดยนัดหมายใหเจาหนาที่ออกไปใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ณ จุดนัดหมายตางๆ ในชุมชน
6) การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child Health
and Family Planning)
สุขภาพอนามัยของแมและเด็ก เปนตัวบงชี้ภาวะสุขภาพของประชาชนที่
สําคัญ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพสูง หากการดูแลแมตั้งแตระยะเริ่มตั้งครรภ
ขณะตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดไมดีและไมทั่วถึงแลว จะสงผลตอสุขภาพทําใหเจ็บปวย
เกิดภาวะแทรกซอน อาจนําไปสูความพิการและเสียชีวิตของแม ทารกในครรภ และเด็กที่คลอด
ออกมาได ดังนั้นนอกจากที่รัฐจะจัดบริการดานอนามัยแมและเด็กใหแกประชาชนแลว อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน แมตัวอยาง อาสาสมัครนมแม จะตองมีบทบาทสําคัญในการให
คําแนะนําแกหญิงตั้งครรภและครอบครัวเกี่ยวกับการเตรียมพรอมตั้งแตกอนตั้งครรภ การไปฝากครรภ
การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ การดูแลหลังคลอด การเลี้ยงลูกดวยนมแม การดูแลเลี้ยงดูลูกอยางถูกวิธี
รวมถึงการวางแผนครอบครัวดวยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเวนระยะหางของการตั้งครรภ หรือเมื่อ
มีบุตรเพียงพอแลว นอกจากนี้ในชุมชนที่หางไกลจากสถานพยาบาลและการเดินทางไปคลอดที่
66

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สถานพยาบาลมี ความยากลํ าบาก หมอตํ าแยพื้ นบ านสามารถเข ารั บการอบรมวิ ธี การดู แลครรภ
ทําคลอด และดูแลหลังคลอดที่ถูกวิธีและปลอดภัยจากเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อสามารถทําหนาที่
ผดุงครรภโบราณใหการบริการแกหญิงตั้งครรภและหลังคลอดอยางปลอดภัยในชุมชนที่หางไกลได
7) การรักษาพยาบาลงายๆ (Simple Treatment)
เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จะตองผานการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรที่มีเนื้อหาสวนหนึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการ การตรวจคัดกรองโรคและ
การสงตอเพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน หรือการรักษา
โรคง า ยๆ ที่ ไ ม ซั บ ซ อ น เช น ไข ห วั ด ท อ งเสี ย บาดแผลเล็ ก น อ ย เป น ต น ดั ง นั้ น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจึงสามารถทําการตรวจรักษาโรคงายๆ และใหการปฐมพยาบาล
ชวยเหลือขั้นตนแกประชาชนที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย สามารถวัดความดันโลหิตเพื่อตรวจ
คัดกรองโรคความดันโลหิต และตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานได รวมถึง
การให คํ า แนะนํ า ในการดู แ ลสุ ข ภาพ และการไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลต อ ไป ซึ่ ง อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนในชุมชน สามารถรวมกลุมกันจัดตารางเวรสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมาใหบริการแกประชาชนที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยมีการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ และยาที่จําเปนไวใช มีการบํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงาน ทั้งนี้การ
จัดบริการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะมี
ความจําเปนตอประชาชนในชุมชนอยางมากในกรณีที่ชุมชนอยูหางไกลจากแหลงสถานพยาบาล
ตางๆ หรือการคมนาคมไมสะดวก แตถาเปนชุมชนในเขตเมืองที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพอื่นๆ ไดงาย การบริการรักษาพยาบาลที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนอาจไดรับความนิยมนอย
ซึ่งการลงทุนเรื่องสถานที่ อุปกรณ และการดําเนินงานจัดบริการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อาจไมคุมคา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จึงควรทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัว การเลือกใชบริการสถานพยาบาล การใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาแทนการ
จัดบริการรักษาพยาบาล
นอกจากนี้ยังพบวาในบางชุมชนผูนําชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ไดมีสวนรวมในการเสียสละพื้นที่ในบริเวณบานใหเปนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนที่สามารถใหการดูแลและบํารุงรักษาไดอยางใกลชิด แทนการสรางอาคารเฉพาะกิจใน
ชุมชนใหเปนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนมากในการกอสราง
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รวมทั้งยากแกการมอบหมายใหบุคคลรับผิดชอบดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และทําการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่อยางตอเนื่อง
8) การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน (Essential Drugs)
หมูบานในเขตชนบท ที่ตั้งในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลสถานพยาบาล มีความ
จําเปนตองจัดหายาที่จําเปนไวใชในหมูบานสําหรับแกไขปญหาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ หรือ
บรรเทาอาการเมื่อมีการเจ็บปวยฉุกเฉินที่ไมสามารถเดินทางไปใชบริการที่สถานพยาบาลได
ในทันที ซึ่งยาที่จําเปนมีทั้งรูปแบบของยาสามัญประจําบาน เชน ยาแกไข ยาแกปวดทอง ผงเกลือแร
ยาใสแผล เปนตน และยาสมุนไพรที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่อาจเปนสมุนไพรสดที่ปลูกในชุมชน
หรือสมุนไพรแปรรูป ทั้งนี้การดําเนินงานอาจจัดตั้งเปนกองทุนยาและเวชภัณฑที่มีการระดมทุน
จากประชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงิน การจัดซื้อ-ขาย และแบงกําไรใหกับ
สมาชิก หรือชุมชนอาจขอรับการสนับสนุนยาที่จําเปนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนํามา
ใหบริการแกประชาชนเปนครั้งแรก แลวเก็บเงินที่ไดจากการขายยามาใชเปนทุนหมุนเวียนในการ
ซื้อยาและใชเปนคาบริหารจัดการอื่นๆ ตอไปในระยะยาวก็ได โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ผูที่ไดรับการอบรมเรื่องการวินิจฉัยอาการ และการตรวจรักษาโรคงายๆ สามารถ
เป น ผู รั บผิ ด ชอบในการขายยาที่ ศู น ย ส าธารณสุ ข มูล ฐานชุ ม ชนเมื่ อ มีผู ป ว ยมารั บ บริ ก าร โดย
สามารถใหคําแนะนําและสงตอผูปวยในกรณีที่มีอาการรุนแรงไดอีกดวย
อยางไรก็ตามทุกชุมชนไมจําเปนตองมีการจัดหายาที่จําเปนไวใชในหมูบาน
โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่มีความเจริญ มีการคมนาคมสะดวก และประชาชนนิยมไปใช
บริการจากรานขายยาและสถานพยาบาลอยูในบริเวณใกลเคียงเมื่อมีการเจ็บปวย เนื่องจากการ
จัดหายาไวใชในชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการในดานการจัดซื้อ จัดเก็บและใหบริการ ถาประชาชน
ในชุ ม ชนไม นิ ย มใช บ ริ ก ารและขาดการจั ด การที่ ดี จะมี ป ญ หายาหมดอายุ แ ละยาเสื่ อ มสภาพ
เนื่องจากการจัดเก็บไมถูกตองหรือไมถูกหมุนเวียนนํามาใช ทําใหเปนอันตรายไดหากมีการใชยา
ที่ขาดคุณภาพ อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณหากซื้อยามาเก็บไวแลวไมไดถูกนํามาใชประโยชน
9) สุขภาพจิต (Mental Health)
ปญหาสุขภาพจิตในสังคมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเขตเมือง
และชนบท เนื่องจากความกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจมีมากขึ้น ในขณะที่การสนับสนุนทาง
สังคมของครอบครัวและชุมชนลดนอยลง เชน การอยูกันแบบครอบครัวเดี่ยว ความใกลชิดและ
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ความอบอุนในครอบครัวลดนอยลง ความเปนเครือญาติและเพื่อนบานในชุมชนที่คอยใหการ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีนอยลงหรือหายไป สิ่งเหลานี้ทําใหบุคคลมีความเครียดสูง และ
ไมสามารถเผชิญกับความเครียด หรือแสวงหาความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดปญหา
โรคจิต โรคประสาทตามมา และนําไปสูปญหาการใชสารเสพติด การฆาตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนและผูนําชุมชนสามารถใหขอมูลแกเจาหนาที่ในการ
สํารวจขอมูลผูที่มีปญหาสุขภาพจิต 3 กลุมโรค ไดแก โรคจิต โรคลมชัก และปญญาออน รวมถึง
สํารวจผูพิการในชุมชน เพื่อแจงใหหนวยงานของรัฐใหการชวยเหลือทั้งดานรางกายและจิตใจ
ตอไปสําหรับกลุมเปาหมายที่สําคัญในชุมชนที่มีแนวโนมปญหาสุขภาพจิตสูง คือ กลุมผูสูงอายุใน
ชุมชน ซึ่งนอกจากจะมีปญหาสุขภาพกายเสื่อมโทรมตามวัยแลว มักมีปญหาดานเศรษฐกิจและ
สัง คมถูกทอดทิ้ง ขาดปฏิสัมพันธกับสังคมรอบขาง ซึ่งชุมชนสามารถมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมเองหรือรวมกับหนวยงานของรัฐที่เขาไปใหการสนับสนุน
ไดแก การที่สมาชิกแตละครอบครัวใหความสนใจดูแลผูสูงอายุ สมาชิกชุมชนรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมหรือชมรมผูสูงอายุในชุมชน เพื่อเปนศูนยรวมใหผูสูงอายุมี
โอกาสพบปะกั บเพื่ อนในวั ยเดี ยวกั น และมี กิ จกรรมสงเสริ มสุ ขภาพ เช น การออกกํ าลั งกายที่
เหมาะสมกับวัย การไปทําบุญ สวดมนต นั่งสมาธิ การจัดใหมีกิจกรรมเสริมรายไดที่เปนงานเบาๆ
และชวยใหผูสูงอายุคลายเหงา เชน การสานตะกรา การทําดอกไม หรือการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูสูงอายุไดใชประสบการณและภูมิปญญาที่สั่งสมมายาวนานใหเปนประโยชนกับชุมชน เพื่อ
เพิ่มการมองเห็นคุณคาของตนเองของผูสูงอายุและการมองเห็นคุณคาของผูสูงอายุในสังคม เชน
การสนับสนุนใหผูสูงอายุเปนครูภูมิปญญาถายทอดความรูประสบการณใหแกเยาวชนและนักเรียน
ในชุมชน เปนตน
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
ปญหาทันตสุขภาพนับเปนปญหาที่สําคัญในประชาชนทุกๆ วัย โดยเฉพาะ
วัยเด็กและวัยสูงอายุ ประชาชนในชุมชนสามารถมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ทัน ตสุ ขภาพ ไดแ ก การที่ อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บาน/ชุม ชน และแกนนํ าสุข ภาพ
ครอบครัว ใหคําแนะนํา และปลูกฝงนิสัยการแปรงฟนที่ถูกวิธีในเด็ก การตรวจคัดกรองปญหา
สุขภาพในชองปาก เชน ฟนผุ เหงือกอักเสบ เพื่อสงตอใหเจาหนาที่ใหการบําบัดรักษาตั้งแตระยะ
เริ่มแรกกอนที่โรคจะรุกลามอันเปนสาเหตุใหตองถอนฟนทิ้งและเกิดการสูญเสียฟนอยางถาวร
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รวมถึงผูปกครองและประชาชนสามารถชวยกันควบคุมและเฝาระวังไมใหเด็กรับประทานอาหาร
ที่สงผลเสียตอสุขภาพในชองปาก เชน ลูกอม น้ําอัดลม เปนตน
11) การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
การเจริญเติบโตของประชากรและชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
การผลิตและบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาขยะ น้ําเสีย ควันพิษ สิ่งปฏิกูล การปนเปอนของ
สารเคมี อันสงผลเสียตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งชุมชน
สามารถมีสวนรวมในการลดการกอมลภาวะตอสิ่งแวดลอม โดยลดการบริโภคสินคาที่กอมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอม และลดการทิ้งขยะ มีการรวมมือกันแยกขยะเพื่อนําขยะมาใชซ้ํา การขายขยะที่
นําไปรีไซเคิลได การนําขยะสดมาหมักเปนน้ําชีวภาพเพื่อใชประโยชนในการเกษตรหรือการ
กําจัดกลิ่น เปนตน รวมถึงการไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแหลงน้ําสาธารณะ การหลีกเลี่ยงการใช
สารเคมีในการเกษตรที่เปนอันตรายทั้งตอสุขภาพผูผลิต ผูบริโภคและตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่ง
ผูนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนควรรวมกันรณรงคประชาสัมพันธ
และกําหนดมาตรการทางสังคมที่ใหทุกคนในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสิ่งแวดลอม ชวยกัน
พัฒนาชุมชนใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงามเปนชุมชนนาอยู นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถรวมตัวกัน
เปนกลุมหรือชมรมดูแลและเฝาระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน กลุมอนุรักษแมน้ําปาสัก กลุม
ดูแลปาตนน้ํา กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน โดยชวยกันตรวจตราไมใหมีการทําลายสิ่งแวดลอม
ช ว ยกั น ปลู ก ป า เพิ่ ม เติ ม มี ก ารสุ ม ตรวจคุ ณ ภาพของน้ํ า เป น ระยะๆ มี ก ารเฝ า ระวั ง ไฟป า ฯลฯ
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถประสานงานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเข า มาช ว ยเหลื อ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาด า น
สิ่งแวดลอมเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที กรณีที่มีผูเจ็บปวยในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสารเคมี หรือ
มลพิษทางสิ่งแวดลอม เชน พิษจากยาฆาแมลงที่ใชในการเกษตร การเจ็บปวยดวยโรคทางเดิน
หายใจจากมลภาวะทางอากาศที่มีฝุนควันจากโรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ก็สามารถดูแลขั้นตน ใหคําแนะนํา และสงตอผูปวยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตอที่
สถานพยาบาลได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม)
12) การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection)
ปจจุบันปญหาดานการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑตางๆ ที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพ มีเพิ่มขึ้นจากในอดีต ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องสําอาง ยา วัตถุอนั ตราย เนือ่ งจากมีการผลิต
การขาย การโฆษณา และการชักชวนหลากหลายกลวิธีใหมีการบริโภค ซึง่ สินคาบางอยางขาดคุณภาพ
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ไมไดมาตรฐาน มีสารปนเปอนที่เปนอันตราย เปนของปลอม สินคาหมดอายุหรือจัดเก็บไมถูกวิธี
ทําใหเสื่อมคุณภาพ หรือสินคาบางอยางเมื่อบริโภคมากเกินความจําเปนอาจกอใหเกิดอันตรายและ
ยั ง เป น การสิ้ น เปลื อ งค า ใช จ า ยของครั ว เรื อ น ดั ง นั้ น ผู บ ริ โ ภคในชุ ม ชนจึ ง ควรมี ค วามรู แ ละมี
พฤติกรรมการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑที่สงผลดีตอสุขภาพ รวมทั้งชุมชนรวมกับหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของควรมีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน รวมทั้งตัวแทนผูบริ โภคควรมีสวนรวมในการใหบริโภคศึกษาแก
ประชาชนในชุมชน มีการดูแลและกํากับใหผูผลิตและผูขายดําเนินกิจการตามกฎระเบียบ ผลิตและ
ขายสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค เชน สุมตรวจ
สารปนเปอนในอาหารในตลาดสด สอดสองการจัดจําหนายบุหรี่ของรานคาไมใหมีการโฆษณา
หรือขายใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เปนตน เพื่อที่จะสามารถแจงขอมูลการกระทําที่ไมถูกตอง
ใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการ รวมทั้งการประชาสัมพันธใหผูบริโภคในชุมชน
ไดรับทราบ การคุมครองผูบริโภคยังรวมถึงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่หรือลดการสูบบุหรี่
การจัด กิจกรรมค ายเลิก บุห รี่ใ หกับเยาวชน และการใหรานคาจัดเขตปลอดบุ หรี่ เพื่ อคุ มครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค)
13) การป อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ และโรคไม ติ ด ต อ (Accident and Noncommunicable disease control)
เนื่องจากความเจริญของชุมชนจากชุมชนชนบทกลายมาเปนชุมชนเมือง
มีมากขึ้น มีการขยายเครือขายเสนทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีถนนตัดผานเมืองและชุมชน
ตางๆ และมียวดยานพาหนะวิ่งในถนนจํานวนมากหลากหลายประเภท ในขณะที่พฤติกรรมการใช
รถใชถนนของประชาชนยังขาดวินัยทางการจราจร เชน ผูขับขี่รถที่ใชความเร็วสูง ขับไมถูกกฎจราจร
ขับดวยความประมาท ขับขณะที่เมาสุราหรือสารเสพติด หรือผูใชถนนขามถนนโดยไมใชทางมาลาย
หรือสะพานลอย ประกอบกับสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอการจราจร เชน ถนนเปนหลุมเปนบอ
ไมมีสัญญาณจราจรหรือชํารุด ทางโคงหรือลาดชันมาก เปนตน ตางเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ
ทางจราจร และกอใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทรัพยสินจํานวนมาก นอกจากนี้
ประชาชนจํานวนมากมี พฤติกรรมที่ไมชวยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ เชน การไมคาด
เข็มขัดนิรภัย การไมสวมหมวกกันน็อก ทําใหการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดมีความรุนแรงมากขึ้น
จะเห็นไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน และประชาชนทุกคนใน
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ชุมชน สามารถมีสวนรวมในการรณรงคใหมีการขับขี่ปลอดภัย เมาไมขับ การคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือสวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่รถ รวมถึงการชวยกันเฝาระวังและแจงถนนหรือจุดเสี่ยงภัย
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการปรับปรุงซอมแซม ชุมชนยังสามารถมีสวนรวมในการ
จัดตั้งอาสาสมัครกูภัยหรือชวยเหลือผูประสบภัย โดยอาสาสมัครกูภัยจะตองไดรับการอบรมจาก
เจาหนาที่ใหมีความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ เพื่อนําสงโรงพยาบาล
อยางรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะชวยลดความพิการและเสียชีวิตของผูประสบภัยไดจํานวนมาก
สําหรับโรคไมติดตอ หรือโรคไรเชื้อเรื้อรัง นับเปนปญหาสุขภาพที่ทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความเจริญ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น ออกกําลังกายลดลงแตบริโภคมากขึ้น และอยูทามกลางความเครียด ปญหาโรค
ไมติดตอที่พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ซึ่งจําเปนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และ
แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ตองใหคําแนะนํา และชักชวนใหประชาชนมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ รวมถึงการจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพและสนับสนุนใหประชาชนเขาเปนสมาชิก
และรวมกิจกรรมสรางสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การใหความรูเรื่องโภชนาการและสาธิตการ
ทําอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนัก ลดไขมัน ควบคุมน้ําตาลในเลือด อาหารที่ชวยลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็ง การจัดการความเครียด เปนตน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
สามารถจัดบริการตรวจคัดกรองโรคงายๆ ใหกับประชาชนในชุมชน เชน ตรวจวัดความดันโลหิต
ตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะ ชั่งน้ําหนักตัวและประเมินคาดัชนีมวลกาย เพื่อดูภาวะโภชนาการเกิน
หรื อ แกนนํ า สตรี ที่ ผ า นการอบรมเรื่ อ งตรวจมะเร็ ง เต า นมสามารถช ว ยสอนให ส ตรี ใ นชุ ม ชน
สามารถตรวจเตานมดวยตนเอง เพื่อคนหาโรคและรับการรักษาตั้งแตระยะแรกที่เริ่มปวย จะได
รักษาใหหายขาดได
นอกจากงานที่กลาวมาแลว ยังมีงานดานการฟนฟูสภาพผูพิการที่เกิดจากการ
ประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการเจ็บปวยเปนโรคและเกิดภาวะแทรกซอนทําใหมีความพิการ
เกิดขึ้น เชน อัมพฤกษ อัมพาต ที่ตองการการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งนอกจากตัวผูพิการ
จะตองฟนฟูตนเองในสวนที่ชวยเหลือตนเองไดแลว ยังตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นในสวนที่
ตัวผูพิการมีขอจํากัด เชน คนในครอบครัว เพื่อนบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐชวยเหลือดานการบริหารแขนขาที่ออนแรง การชวยจัดหา
72

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อุปกรณตางๆ สําหรับผูพิการ การจัดหาอาชีพและสงเคราะหดานเศรษฐกิจใหแกครอบครัวผูพิการ
เปนตน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ)
14) การปองกันและควบคุมโรคเอดส (AIDS)
โรคเอดสเปนโรคที่ มีการแพรระบาดในชุมชนต างๆ จนกลายเป นปญหา
สาธารณสุขที่สําคัญ และเปนสาเหตุการตายของประชากรของประเทศจํานวนมากในแตละป
เนื่องจากโรคเอดสเปนโรคที่รักษาไมหาย จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการปองกันและควบคุมโรค
ไมใหมีการแพรระบาด ดวยการที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน และ
แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว สามารถมีสวนรวมในการใหความรู และรณรงคใหประชาชน
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงมีการสรางคานิยมในเรื่องเพศสัมพันธที่ถูกตอง เชน ลดการสําสอน
ทางเพศ การสงเสริมใหมีการตรวจเลือดกอนแตงงาน การใหสตรีมีครรภไปฝากครรภและตรวจเลือด
ตั้งแตระยะแรกของการตั้งครรภ เพื่อลดการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก ในกรณีที่มีผูสงสัยวาจะติด
เชื้อเอดสในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ควรใหคําแนะนําใหไปรับการ
ตรวจเลือดและประสานงานใหไดรับการรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข พรอมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูติดเชื้อและครอบครัวถึงวิธีการดูแลตนเองและการปองกันไมใหมีการแพรเชื้อไปยัง
สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบาน อยางไรก็ตาม การสรางความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว
และชุมชนใหยอมรับและเห็นอกเห็นใจผูติดเชื้อเอดส ใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดก็เปน
สิ่งสําคัญ เพื่อปองกันปญหาการรังเกียจผูติดเชื้อ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส)
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