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บทคัดย5อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมป?จจัยที่มีอิทธิพล
และเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาบทบาทและการมี ส> วนร> วมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ า
หมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ>มตัวอย>าง ไดFแก> ประชาชน
จํานวน 400 คน การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูFใหFขFอมูล ไดFแก> ขFาราชการองค7กรส>วนทFองถิ่น จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชFในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชFในการวิจัย ไดFแก> ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห7ถดถอยพหุคูณโดยใชFวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเปSนลําดับขั้น
ผลการวิจัยพบว>า 1. ระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมู> บF า นในการปH อ งกั นโรคโควิ ด-19 จั ง หวั ดอุ ด รธานี โดยรวมอยู>ใ นระดั บ ปานกลาง ค> าน้ํ าหนั ก
ความสํ าคัญของตัวแปรป?จ จัยที่มี อิทธิพ ลต>อบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี (โดยรวมทุกดFาน) ดFานการสนับสนุนจากภาครัฐ
ดFานบทบาททFองถิ่น มีค>าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ7ในคะแนนดิบ เท>ากับ 0.090, 0.214 ตามลําดับ
2. แนวทางการพั ฒนาบทบาทและการมี ส> วนร> วมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู> บF าน โดยใหF
หน>วยงานสาธารณสุขในการปฏิบัติงานมากขึ้นการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอบรมอย>างจริงจัง
จัดหาเครื่องมือใหFมีเพียงพอต>อการทําหนFาที่ยกระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมโดยสรFางแรงจูงใจใน
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การปฏิบัติงานุ เพิ่มทักษะองค7ความรูFใหFอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานอย>างสม่ําเสมอ ภาครัฐ
ใหFความรูFความเขFาใจเรื่องบทบาทและการมีส>วนร>วมเพื่อใหFมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ7
ทางออนไลน7ตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย และใหFการบริการข>าวสารประชาสัมพันธ7อย>างรอบดFาน
ตลอด 24 ชั่วโมง อย>างทั่วถึง จัดทําปHายประชาสัมพันธ7ออกประชาสัมพันธ7กับภาคีเครือข>าย รณรงค7
วิธีปHองกันอย>างจริงจัง พัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วมใหFแก>อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน
ในการออกบริการแก>ประชาชนอย>างต>อเนื่อง ทั้งส>งเสริมบทบาทและการมีส>วนร>วมใหFกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู>บFานอย>างจริงจังในการปHองกันโรคโควิด-19 อย>างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : 1. บทบาท 2. การมีส>วนร>วม 3. อาสาสมัครสาธารณสุข 4. การปHองกัน
ABTRACT
The objectives of the research article were to studying levels of role and
participation. Influencing factors and guidelines for the development of roles and
participation of village health volunteers in the prevention of COVID-19. Udon Thani
province. Quantitative research. The sample groups were People with the right to
vote in the amount of 400 people. Qualitative research. In the area of Udon Thani
Province, number 10 people. The tool used in the research was a questionnaire. The
statistics used for data analysis was frequency, percentage, multiple regression
analysis by using hierarchical variable selection method.
The research found that : 1. The levels of roles and roles and participation of
village health volunteers in the prevention of COVID-19 Udon Thani Province Overall,
at a moderate level. The weight, significance of factors influencing the role and
participation of village health volunteers in the prevention of COVID-19. Udon Thani
Province Overall, it was found that government support Local role side, the coefficient
of the predictor in the raw score (b) was 0.090, 0.214 respectively. 2. Guidelines
Develop the role and participation of village health volunteers. By allowing more
public health agencies to operate Increasing incentives for conducting training seriously.
Provide adequate tools to perform their duties. Raise roles and participation by creating
incentives for action Increase knowledge and skills for the village health volunteers
on a regular basis. The public sector provides knowledge and understanding of roles
and contributions to be effective in promoting online publicity in accordance with
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government-assigned policies. And provide comprehensive information services 24
hours a dayPrepare publicity signs Issuing public relations with network partners
seriously campaigning for prevention Develop roles and participation of village health
volunteers in providing services to the people on an ongoing basis. It also actively
promotes the role and participation of village health volunteers in the prevention of
COVID-19, efficiency.
Keywords : 1. Role 2. Participation 3. Public Health Volunteers 4. Prevention
1. ความสําคัญและที่มาของปdญหาที่ทําการวิจัย
การพัฒนาประเทศชาติใหFเจริญไดF ประชากรในประเทศตFองมีความสมบูรณ7ทั้งดFานร>างกาย
และจิ ตใจ มีครอบครั วที่อบอุ>นมั่ นคงอยู>ในสภาพแวดลF อมที่ดีต>อสุ ขภาพประเทศไทย ไดFบรรจุงาน
สาธารณสุขมูลฐานไวFในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ตั้งแต>ฉบับที่ 4 (2520-2560) จนถึง
ป?จ จุ บั น โดยประชาชนในชุ ม ชนไดF เ ขF ามามี ส> วนร>วมในการดํ าเนินงานจนถึ ง ระดับ ที่ ส ามารถดู แล
สุขภาพตนเอง และแกFไขป?ญหาสาธารณสุขในหมู>บFานหรือชุมชนของตนไดF โดยมีเจFาหนFาที่ของรัฐเปSน
ผูFใหFการช>วยเหลือสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน (อสม.) คือ ภาคีเครือข>ายในชุมชน
ที่ป ฏิ บั ติง านโดยการเชื่ อ มโยงงานสาธารณสุขมู ล ฐานใหF กับ ประชาชน เปS นศูนย7 ก ลางในการดู แล
ประชาชนโดยประชาชนเปSนการจัดบริการที่มุ>งเนFนใหFประชาชนไดFมีส>วนร>วมในการดูแลสุขภาพกันเอง
และรัฐจะคอยใหFการสนับสนุนในกรณีที่เกินความสามารถของชุมชน (Charities Aid Foundation,
2015 : 218) ตลอดระยะเวลา อสม. ไดFปฏิบัติหนFาที่ดFวยความเขFมแข็ง มีผลงานเปSนที่ประจักษ7ไดFรับ
การยอมรั บ จากประชาชนว> า เปS น องค7 ก รอาสาสมั ค รที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
แต>อย>างไรก็ตามบทบาท อสม. ส>วนใหญ>ยังเปSนการตั้งรับมากกว>าบทบาทเชิงรุก การปฏิบัติงานเชิงรุก
ในฐานะผูF นําปฏิ บัติก าร อสม. จะตF องมี ความรูF ความเขFาใจในป?ญหาเบื้อ งตFนของสั งคม เศรษฐกิ จ
การเมือง และสามารถเชื่อมป?ญหาต>างๆ ที่เกิดขึ้นพรFอมทั้งการคFนหาสาเหตุแห>งป?ญหา และกําหนด
แนวทางหรือวิธีการแกFป?ญหาหรือปHองกันป?ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นการสาธารณสุขมูลฐานเปSนส>วนหนึ่ง
ของการพั ฒ นาชุ ม ชน เกิ ด ขึ้ น มาจากความพยายามของรั ฐ บาลทุ ก ประเทศทั่ ว โลกในป? จ จุ บั น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานไดFทวีบทบาทและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากป?ญหาสุขภาพของคนไทยไดFมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ความสลับซับซFอนมากขึ้นจากป?ญหาภัยคุกคามทางโรครFาย จากโค
วิด-19 และเปSนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดFชัดเจนดFานสุขภาพ คือ ประชาชนเสียชีวติเนื่องจากโรคไม>
ติดต>อมากขึ้นเช>น โควิด-19 โรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุเบาหวาน เปSนตFน ซึ่งสาเหตุ
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ที่เกี่ยวขFองกับสุขภาพกายและจิตส>วนใหญ>เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม>เหมาะสม ป?ญหาจากสังคม
และป?ญหาจากสภาพแวดลFอมโรคใหม>ๆ และการบริการสาธารณสุขยังไม>ทั่วถึงรวมถึงขFอจํากัดในการ
ตอบสนองความตFองการของประชาชน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554 : ออนไลน7)
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็เปSนพื้นที่หนึ่งที่มีการดําเนินงานดFานสาธารณสุขมาอย>างต>อเนื่อง
โดยมีจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จํานวน 3,534 คนดําเนินการใหFบริการสาธารณสุขพื้นฐาน
แก>ประชาชนในหมู>บFานตามองค7ประกอบงานสาธารณสุขมูลฐาน 14 กิจกรรมหลัก รวมถึงการคFนหา
วางแผนและแกFไขป?ญหาสาธารณสุขในชุมชนร>วมกันจากโรคโควิด-19 แต>จากการดําเนินงานที่ผ>านมา
พบว> า ประชาชนในบางพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด อุ ด รธานี ยัง ไม> ค> อ ยรั บ รูF ถึ ง บทบาทในการทํ างานของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู> บFานเท>าที่ ควรเนื่องจากเจFาหนF าที่อาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ า
หมู>บFานบางคนยังขาดการปฏิสัมพันธ7กับประชาชน อีกทั้งการใหFบริการสาธารณสุขมูลฐานต>างๆ จาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานยังไม>ทั่วถึง ทําใหFประชาชนไม>ไดFรับประโยชน7ดFานสาธารณสุข
อย>างเต็มที่รวมถึงสภาพความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและชุมชนที่ขยายเพิ่มมากขึ้นในป?จจุบัน ไดF
ส>งผลใหFเกิดป?ญหาสุขภาพต>างๆ มากมาย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ7, 2560 : 169)
ดังนั้น การศึกษาดังกล>าวจึงมุ>ง เนFนการศึกษาบทบาทและการมี ส>วนร>วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานีโดยการใชFกลุ>มกลุ>มตัวอย>าง
ประชาชน และกลุ> ม เปH าหมายขFาราชการเพื่ อ เปS นตั วแทนการศึก ษา เพื่ อ หาป? จจั ยที่ มี อิท ธิ พ ลต> อ
บทบาทและการมี ส>วนร>วมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจําหมู>บF านเนื่ องจากยั งไม> มีก ารศึ ก ษา
บทบาทและการมีส> วนร>วมของอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ าหมู>บF านในการปH องกันโรคโควิ ด-19
จังหวัดอุดรธานีผูFวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู>บFาน ป?จจัยที่มีอิทธิพลต>อบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู>บFาน และแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู>บFานทั้งนี้เพื่อเปSนแนวทางใหFกับบุคคลทั่วไปหรือหน>วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาถึงความ
พรFอมและพิจารณาคุณลักษณะก>อนการเขFาร>วมในการอาสาสมัครขFอเสนอดังกล>าวมาสู>การพัฒนา
ขF อ เสนอเชิ ง นโยบายหรื อ แนวปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาบทบาทและการมี ส> วนร> ว มของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจํ า หมู> บF านในสั ง คมไทยอย> างต> อ เนื่ อ ง อั นนํ า มาสู> ก ารพั ฒ นางานอาสาสมั ครใน
สังคมไทยอย>างยั่งยืน
2 วัตถุประสงคgของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน
ในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี
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2.2 เพื่อศึกษาป?จจัยที่มีอิทธิพลต>อบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี
3. ประโยชนgที่ไดEรับจากการวิจัย
3.1 ไดFทราบระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานใน
การปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี
3.2 ไดFทราบป?จจัยที่ มีอิทธิพ ลต>อบทบาทและการมี ส>วนร>วมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ข
ประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี
3.3 ไดFท ราบแนวทางการพั ฒนาบทบาทและการมี ส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี
3.4 ผลการวิ จัยในครั้ง นี้ บทบาทและการมี ส>วนร>วมของอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํ า
หมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานีสามารถนําไปใชFในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต>อไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ ผูF วิจัยใชF รูป แบบการวิ จัยเชิง ผสมผสาน ระหว> างการวิจั ยเชิง ปริม าณและ
เชิงคุณภาพดFวยใชFการสัมภาษณ7เชิงลึก ผูFวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปที่
เกี่ยวกับระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการปHองกันโรค
โควิ ด-19 จั ง หวั ดอุ ดรธานี ป ระกอบดF วย 3 ดF าน ไดF แก> 1)ดF านการปฏิ บั ติตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 2)ดFานเผยแพร>ประชาสัมพันธ7การรณรงค7 3)ดFานบริการสาธารณสุขแก>ประชาชนและ
ศึก ษาเกี่ ยวกั บป? จจั ยที่ มี อิท ธิพ ลต> อบทบาทและการมีส> วนร>วมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ า
หมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานีจํานวน 5 ดFาน ไดFแก> 1)ดFานการมีส>วนร>วมของ
ชุมชน 2)ดFานความช>วยเหลือจากภาคีเครือข>าย 3)ดFานการสนับสนุนจากภาครัฐ 4)ดFานบทบาททFองถิ่น
5)ดF านบทบาทของสาธารณสุ ขจากผูFใหF ขFอ มู ลสํ าคั ญดF วยการเก็ บรวบรวมขFอ มูล จากเอกสาร และ
งานวิ จัยที่ เกี่ ยวขFอ ง การวิ จัยเชิ งปริ มาณ กลุ> มตัวอย> าง ไดF แก> ประชาชนที่มี สิท ธิ เลื อกตั้ง ในจั งหวั ด
อุดรธานี จํานวน 20 อําเภอ จํานวน 400 คน ไดFมาโดยการสุ>มแบบแบ>งชั้นภูมิ เปSนการสุ>มตัวอย>างจาก
ประชากรที่มีจํานวนมาก มีความแตกต>างกันระหว>างหน>วยสุ>มที่สามารถจําแนกออกเปSนชั้นภูมิเพื่อใหF
ขF อ มู ล ที่ไ ดF มี ค วามครบถF ว น ครอบคลุ ม และคํ า นวณหาจํ า นวนตั ว อย> า งตามสู ต รทาโร ยามาเน>
(Yamane, 1973 : 124) การวิจัยเชิงคุณภาพดFวยวิธีการสัมภาษณ7เชิงลึก ผูFใหFขFอมูล ไดFแก> ขFาราชการ
องค7 ก รส> ว นทF อ งถิ่ น จํ า นวน 10 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชF ใ นการวิ จั ยเชิ ง ปริ ม าณ คื อ แบบสอบถาม
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ประกอบดFวย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขFอมูลสถานภาพทั่วไปของผูFตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขFอมูล
เกี่ยวกับระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการปHองกันโรค
โควิด-19 จังหวัดอุดรธานี ตอนที่ 3 ขFอมูลเกี่ยวกับป?จจัยที่มีอิทธิพลต>อบทบาทและการมีส>วนร>วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี ตอนที่ 4 ขFอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการปHองกัน
โรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี แบบสอบถามมีค>าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.872 (สุวิมล ติรกานันท7, 2550 :
173) สถิติที่ใชFในการวิจัย ไดFแก> ค>าเฉลี่ย ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห7ถดถอยพหุคูณโดยใชF
วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเปSนลําดับขั้น
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห7ระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู> บF านในการปH องกั นโรคโควิ ด-19 จั งหวั ดอุ ดรธานี พบว> า โดยอยู>ในระดั บ ปานกลาง ( X =3.01,
S.D=0.36) พิ จารณาเปSนรายขF อ พบว> า สามารถเรี ยงลํ าดั บ ไดFดัง นี้ ดF านการปฏิ บัติตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข( X =3.06, S.D=.16) ดFานบริการสาธารณสุขแก>ประชาชน( X =3.05, S.D=.36)
และดFานเผยแพร>ประชาสัมพันธ7การรณรงค7( X =2.93, S.D=.66) ตามลําดับ ค>าน้ําหนักความสําคัญ
ของตัวแปรป?จจัยที่มีอิทธิพลต>อบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน
ในการปH อ งกั น โรคโควิ ด-19 จั ง หวั ดอุ ดรธานี (โดยรวมทุ ก ดF าน)โดยรวมทุ ก ดF าน พบว> า ดF านการ
สนั บ สนุ นจากภาครัฐ ดF านบทบาททF อ งถิ่ น มี ค>าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของตั วพยากรณ7ในคะแนนดิ บ (b)
เท>ากับ 0.090, 0.214 ตามลําดับ
5.2 ขFอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ าหมู> บF าน โดยใหF ห น> วยงานสาธารณสุ ขในการปฏิ บั ติง านมากขึ้ นการเพิ่ ม แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานอบรมอย>างจริงจัง จัดหาเครื่องมือใหFมีเพียงพอต>อการทําหนFาที่ยกระดับบทบาทและการมี
ส>วนร>วมโดยสรFางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานุ เพิ่มทักษะองค7ความรูFใหFอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู> บF า นอย> า งสม่ํ า เสมอ ภาครัฐ ใหF ค วามรูF ความเขF าใจเรื่ อ งบทบาทและการมี ส> ว นร> วมเพื่ อใหF มี
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ7ทางออนไลน7ตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย และใหFการ
บริการข>าวสารประชาสัมพันธ7อย>างรอบดFานตลอด 24 ชั่วโมง อย>างทั่วถึง จัดทําปHายประชาสัมพันธ7
ออกประชาสัมพันธ7กับภาคีเครือข>าย รณรงค7วิธีปHองกันอย>างจริงจัง พัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วม
ใหFแก>อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการออกบริการแก>ประชาชนอย>างต>อเนื่อง ทั้งส>งเสริม
บทบาทและการมีส>วนร>วมใหFกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานอย>างจริงจังในการปHองกันโรค
โควิด-19 อย>างมีประสิทธิภาพ
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 จากผลการวิจัยระดับบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู>ในระดับปานกลาง พิจารณาเปSน
รายขF อ สามารถเรี ยงลํ าดั บไดF ดัง นี้ ดF านการปฏิบั ติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ดF านบริก าร
สาธารณสุขแก>ประชาชน และดFานเผยแพร>ประชาสัมพันธ7การรณรงค7 ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ
อํานาจ แกFวพิลา (2554 : ง) ไดFศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต>อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู>บFาน ตําบลทุ>งทองอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรFอยเอ็ดผลการวิจัยพบว>า ประชาชน
มีความคิดเห็นต>อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน โดยรวมอยู>ในระดับ ปาน
กลาง เพื่อพิจารณาเปSนรายดFาน พบว>า ประชาชนมีความคิดเห็นต>อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจํ าหมู> บF านอยู>ในระดั บ มาก จํ านวน 2 ดF าน คื อ ดF านเฝH าระวั ง และปH อ งกันป? ญ หา
สาธารณสุขและดFานเปSนแกนกลางในการประสานงานการดําเนินงานสาธารณสุขในหมู>บFาน อยู>ใน
ระดั บ ปานกลางจํ านวน 6 ดF าน เรี ยงลํ าดั บจากค>าเฉลี่ ยมากไปนF อ ย คือ ดF านเปS นผลแจF ง ข>าวสาร
สาธารณสุ ข แก> เ พื่ อ นบF า นในเขตรั บ ผิ ดชอบ ดF า นเปS นผูFใ หF ข> าวสารสาธารณสุ ขและข> าวสารอื่ น ๆ
เกี่ยวขF องกับการทํางานดFานเปSนผูFใหFคําแนะนํา ถ>ายทอดความรูFแก>ประชาชน ดFานเปSนผูFนําในการ
พัฒ นาคุ ณภาพชี วิตประชาชนในชุม ชน ดFานใหF บ ริก ารปฐมพยาบาลและรัก ษาพยาบาล และดาน
คุFมครองสิทธิประโยชน7ดFานสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน ประชาชนที่มีเพศอายุและหมู>บFานที่
อาศัยอยู>ต>างกัน มีความคิดเห็นต>อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน โดยรวม
และเปSนรายดFานไม>แตกต>างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส>วนค>าน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรป?จจัยที่มี
อิทธิพลต>อบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโค
วิ ด-19 จั ง หวั ดอุ ดรธานี (โดยรวมทุ ก ดF าน)โดยรวมทุ ก ดF าน พบว> า ดF านการสนั บ สนุ นจากภาครัฐ
ดFานบทบาททFองถิ่น มีค>าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ7ในคะแนนดิบ (b) เท>ากับ 0.090, 0.214 ตามลําดับ
ซึ่งไม>สอดคลFองกับงานวิจัยของ สุพัตรา ศรีชุม (2560 : ง) ไดFทําวิจัยเรื่องบทบาทหนFาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู>บFานตามการรับรูFและความคาดหวังของประชาชน ตําบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว>า ระดับการรับรูFต>อบทบาทหนFาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู>บFาน ตําบล
เสม็ด จังหวัดชลบุรีภาพรวมและทุกดFานอยู>ในระดับค>อนขFางไม>ดีเมื่อพิจารณารายดFาน พบว>า ดFานการ
ดูแลสิ่ ง แวดลF อ มปH อ งกันควบคุ ม โรคติ ดต> อ สูง ที่ สุ ดส> วนระดั บ ความคาดหวั งต> อ บทบาทหนF าที่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน ตําบลเสม็ดจังหวัดชลบุรีภาพรวมและทุกดFานอยู>ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดFาน พบว>า มีความคาดหวังดFานการปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยทําตนเปSนแบบอย>าง
และสรFางพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนสูงที่สุด
6.2 ขFอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ าหมู> บF าน โดยใหF ห น> วยงานสาธารณสุ ขในการปฏิ บั ติง านมากขึ้ นการเพิ่ ม แรงจู ง ใจในการ
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ปฏิบัติงานอบรมอย>างจริงจัง จัดหาเครื่องมือใหFมีเพียงพอต>อการทําหนFาที่ยกระดับบทบาทและการมี
ส>วนร>วมโดยสรFางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานุ เพิ่มทักษะองค7ความรูFใหFอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู> บF า นอย> า งสม่ํ า เสมอ ภาครัฐ ใหF ค วามรูF ความเขF าใจเรื่ อ งบทบาทและการมี ส> ว นร> วมเพื่ อใหF มี
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ7ทางออนไลน7ตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมาย และใหFการ
บริการข>าวสารประชาสัมพันธ7อย>างรอบดFานตลอด 24 ชั่วโมง อย>างทั่วถึง จัดทําปHายประชาสัมพันธ7
ออกประชาสัมพันธ7กับภาคีเครือข>าย รณรงค7วิธีปHองกันอย>างจริงจัง พัฒนาบทบาทและการมีส>วนร>วม
ใหFแก>อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการออกบริการแก>ประชาชนอย>างต>อเนื่อง ทั้งส>งเสริม
บทบาทและการมีส>วนร>วมใหFกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานอย>างจริงจัง ในการปHองกั น
โรคโควิด-19 อย> างมีประสิ ทธิภาพซึ่งสอดคลFองกับงานวิจั ยของ กุลชญา ลอยหา และคณะ (2560 : 1-2)
ไดFทําวิจัยเรื่องการเสริมสรFางศักยภาพบทบาทของนักจัดการสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู>บFานในเขตตําบลบุเป•อย อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว>า กลุ>มทดลอง
มีค>าเฉลี่ยของคะแนน ความรูFความเขFาใจบทบาทนักจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู>บFาน ความรูFโรคเรื้อรังในชุมชน ทัศนคติพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ
2 ส และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการมีส>วนร>วมในการดําเนินงานหมู>บFาน/ตําบลจัดการสุขภาพสูงกว>า
ก>อนการทดลอง และกลุ>มเปรียบเทียบอย>างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ7ของ
ความรูFความเขFาใจบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู> บFานในการเปSนนักจัดการสุขภาพ
การรับรูFเกี่ยวกับโรคเรื้อรังในชุมชนและทัศนคติต>อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ 2 ส กับ
การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการมีส>วนร>วมในการดําเนินงานหมู>บFาน/ตําบลจัดการสุขภาพ พบว>าดFานความรูF
ความเขF าใจบทบาทของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู> บF านในการเปS นนั ก จั ดการสุ ขภาพ ใน
ประเด็นการเปSนนักจัดการสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส และการถ>ายทอดองค7ความรูFของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู>บFาน ไม>มีความสัมพันธ7กับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการมีส>วนร>วมในการดําเนินงาน
หมู>บFาน/ตําบลจัดการสุขภาพ ส>วนการรับรูFเกี่ยวกับโรคเรื้อรังในชุมชน มีความสัมพันธ7กับการปฏิบัติ
ตัวเกี่ยวกับการมีส>วนร>วมในการดําเนินงานหมู>บFาน/ตําบลจัดการสุขภาพอย>างมีนัยสําคัญทางสถิติ(Pvalue) และในส>วนทัศนคติต>อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ 2 ส นั้นไม>มีความสัมพันธ7กับ
การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการมีส>วนร>วมในการดําเนินงานหมู>บFาน/ตําบลจัดการสุขภาพ
7. ขEอเสนอแนะ
7.1 ขFอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 หน>วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรจะมีบทบาทสํ าคัญในการส>งเสริมบทบาทและการมี
ส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานของชุมชนในการจัดการปHองกันโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
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7.1.2 หน>วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรจะสรFางนโยบายและแผนการการทํางานในการส>งเสริม
บทบาทและการมี ส> วนร> วมของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู> บF านในการจั ด การป? ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนมาใชFในการปHองกันโรคโควิด-19 ใหFมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
7.2 ขFอเสนอแนะสําหรับผูFปฏิบัติ
7.2.1 ผูFนําชุมชน กํานัน ผูFใหญ>บFาน และภาคีเครือข>าย ควรส>งเสริมบทบาทและการมี
ส> วนร> วมของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจํ าหมู> บF านจั ง หวั ดอุ ด รธานีในการปH อ งกั นโรคโควิ ด -19
ที่เกิดขึ้นในชุมชน
7.2.2 ผูF นํ า ชุ ม ชน หน> ว ยงานภาครั ฐ ควรส> ง เสริ ม บทบาทและการมี ส> ว นร> ว มของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานร>วมกันขับเคลื่อนแผนการการทํางานในการปHองกันโรคโควิด-19
ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย>างมีประสิทธิภาพ
7.3 ขFอเสนอแนะสําหรับการวิจัยต>อไป
7.3.1 ควรศึกษาบทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFาน
ในการปH องกั นโรคโควิ ด-19 จั งหวั ดอุ ดรธานี เกี่ ยวกั บการจั ดการป? ญหาในการปH องกั นโรคโควิ ด-19
อย>างต>อเนื่องและเปSนรูปธรรม
7.3.2 ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงลึกของผูFนําชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ
ป?ญหาความขัดแยFงในชุมชน จังหวัดสกลนคร
7.3.3 ควรศึกษาการทําวิจัยเรื่อง บทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู>บFานในการปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี ใหFใชFพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเปSนประโยชน7ต>อภาคอื่นๆ ต>อไป
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9. คําขอบคุณ
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทและการมีส>วนร>วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บFานในการ
ปHองกันโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี” สําเร็จลุล>วงไดFดFวยดี เนื่องจากผูFวิจัยไดFรับความกรุณาจาก
หลายท>านที่ไดF อนุเ คราะห7ใหF ความช>วยเหลือและใหF คําปรึกษา แนะนํ าแนวทางที่ถูก ตFองอย>างดียิ่ง
โดยเฉพาะกลุ> ม ผูFใหF ขFอ มูล ในเขตจั ง หวั ดอุ ดรธานี ไดF ก รุ ณาใหF ขFอ มู ล คํ าปรึ ก ษา แนะนํ าและแกFไข
ขFอบกพร>องต>างๆ ของป?ญหาเพื่อใหFมีความถูกตFองสมบูรณ7 ซึ่งผูFศึกษารูFสึกซาบซึ้งในความกรุณาและ
การเสียสละเวลาของท>านเปSนอย>างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณไวF ณ ที่นี้
ขอขอบคุณคณาจารย7ทุกท>านที่ใหFคําปรึกษา ความรูF และประสบการณ7ศึกษางานวิจัยในครั้งนี้
ผูFทรงคุณวุฒิที่ไดFกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ7ของเนื้อหาและความเที่ยงตรงของเครื่องมือและสถิติที่
ใชFในการวิจั ยมา ณ โอกาสในครั้ง นี้ ขอขอบคุ ณ เพื่อนๆ ร>วมสถาบันและเพื่อ นร>วมงาน ตลอดจน
ทุกท>านที่เกี่ยวขFองซึ่งมิไดFกล>าวนาม ณ ที่นี้ ผูFศึกษาขอกราบขอบพระคุณไวF ณ โอกาสนี้ดFวย

