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Abstract:
Health Volunteers in the Context of Changes: Potentials and Developmental
Strategies
Village Health Volunteer (VHV) was the hallmark of Primary Health Care
during the past three decades. It exemplifies the concept of “Community Participation,”
one of the most important strategies to achieve Health for all by the Year 2000. As
health situation and political landscape changed, there was a need to re-conceptualize
the roles and functions of health volunteer in health development. This study aims to
assess the roles and potentials of village health volunteers in the changing contexts of
Thailand. Village health volunteers in Thailand, numbered almost a total of 800,000,
are an extremely valuable health resource. Although the recruitment of village health
volunteers has occasionally been questioned as being nepotistic or incentive-driven,
village health volunteers are irrefutable those chosen by their communities for having
not only public mind, being generous, and willing to help those in need, but also
comparatively knowledgeable and concern about health matter.
The study found that village health workforces were still very much active and
have become increasingly famininized. More than 35% of existing volunteers were
recruited in less than five years, while the number of female volunteers rose to almost
70%. These volunteers performed comparatively well on short-termed task such as ad
hoc health survey, periodic collecting data, or disease prevention campaign. They did
not fare well, however, in the areas of work that need long-term, continuing dedication,
such as caring of chronically ill patients. Existing volunteer workforces were found to
be comparatively low educational and economic background. As health issues have
become more complicate, this finding poses the question of how could volunteer
workforce with higher attribute and economic status more prepared to dedicate be
recruited. The changing administrative system and decentralization has resulted in
village health volunteer being increasingly implicated in local and national politics.
Changing contexts and concerns called into question the relevance of conventional
model of VHVs. Case studies, however, suggested an increasing innovative roles and
forms of volunteers in health development, ranging from volunteers in hospital settings
to disaster relief volunteers. This strongly indicated that the idea of volunteer has been
progressively more accepted and will have increasing role in Thai society in the future.
Key words: volunteers, village health volunteers, community health, primary
health care, volunteer spirit, community participation.

ความเปนมา
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา การสาธารณสุขมูลฐานเปนยุทธศาสตรสําคัญของการพัฒนา
สุขภาพที่ไดทาํ ใหทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขไทยในชวงกลางทศวรรษที่ ๒๕๒๐ มีความชัดเจน
อยางไมเคยปรากฏมากอน หลักการที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานคือการ
มีสวนรวมของชุมชน (๑) โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิที่สําคัญไดแกการสรางอาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจําหมูบา นหรือ อสม.เพื่อทํางานรวมกับเจาหนาทีส่ าธารณสุขชุมชนในการจัดการกับปญหาสาธารณสุขที่พบบอยในทองถิน่ (๒, ๓) ปจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีจํานวนเกือบ
๘๐๐,๐๐๐ คนในทุกชุมชนของไทยมีบทบาทสําคัญไดรวมทํางานกับเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชนจน
ปรากฏเปนผลสําเร็จของการพัฒนาสาธารณสุขไทยที่ไดรับการยอมรับไปทั่วโลก
ความสําเร็จ
ดังกลาวเปนสิง่ ที่ไมอาจบรรลุไดดวยการดําเนินการโดยอาศัยการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข
และกลไกภาครัฐแตเพียงลําพัง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในประเทศไทยดํารงอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมการเมืองและการปรับเปลี่ยนทางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ในระยะแรกของการ
ดําเนินนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน แรงผลักดันขององคกรระหวางประเทศ เชน องคการอนามัยโลก
และองคการยูนิเซฟ รวมทั้งเงื่อนไขและสถานการณทางสังคมและการเมืองมีสวนสําคัญที่เรงรัดให
การสาธารณสุขมูลฐานและงานอาสาสมัครสาธารณสุขในประเทศตางๆ กาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว(
๔)
แตทวาในชวงเกือบ ๒ ทศวรรษที่ผานมา กระแสความตืน่ ตัวในเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานได
ชะลอตัวลงทั้งในระดับสากล ระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ (๕) ในขณะเดียวกัน สถานการณ
สุขภาพและนโยบายสาธารณสุขดานตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกไดเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ในระดับโลก การลมสลายของขั้วอุดมการณที่แบงโลกเปนเสรีนิยมกับคอมมิวนิสมทําให
เสนแบงเดิมทีเ่ คยจัดจําแนกประเทศตามอุดมการณทางการเมืองสลายลง ในขณะที่การคาเสรี ทุน
นิยมโลก และโลกาภิวัตรแพรหลายขยายตัวและไดทําใหการสาธารณสุขมีสภาพที่ไรพรมแดนอยางที่
ไมเคยเปนมากอน(๖) โรคแพรระบาดอยางไรขอบเขตพรมแดนใดๆ ไมแตกตางไปจากสินคา ขอมูล
ขาวสารและผูค น(๗)
ในระดับประเทศ การประกาศเปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคาหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง
เปนจุดเริ่มตนของนโยบายเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจ
ไทยไดกลายเปนสวนหนึ่งของทุนนิยมบริวารในระบบทุนโลกอยางแนบแนน การเปดเสรีทางการคา
รวมทั้งการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศไดทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูการเปนประเทศทุน
นิยมอยางกาวกระโดด สิ่งเหลานี้สงผลอยางชัดเจนตอโครงสรางชนชั้นในสังคมไทยที่สัดสวนของคน
ชั้นกลางขยายตัวอยางรวดเร็ว (๘) ความเปนเมืองและวิถีชีวิตทันสมัยแบบตะวันตกเปนสวนหนึ่งของ
สังคมไทยในยุคหลังสงครามเย็น
ในขณะเดียวกัน นโยบายการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน นโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ทิศทางการกระจายอํานาจของรัฐบาล การปฏิรปู ระบบราชการ การเกิดขึ้นของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
ดานตางๆ ทีน่ ําไปสูการกอตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) รวมทั้งสถานการณ
ดานโรคภัยไขเจ็บที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไมวาจะเปนการอุบัติขึ้นของโรคระบาดใหม ๆ การเพิ่ม
มากขึ้นของโรคเรื้อรังตางๆ(๙) กระแสตกต่าํ ของงานสาธารณสุขมูลฐานและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมและสุขภาพเหลานี้ลวนเปนบริบทใหมของการดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขที่
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จําเปนตองมีการทบทวนใหเห็นถึงยุทธศาสตรการทํางานที่ชัดเจนในสถานการณที่มคี วาม
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
การศึกษาชิ้นนี้เปนการประเมินบทบาทและศักยภาพของ อสม. ในบริบทใหมๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น โดยมุงวิเคราะหใหเห็นวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา นทํางาน
อยูภายใตเงื่อนไขใดในปจจุบัน ศักยภาพของ อสม. ในสถานการณสังคมและปญหาสุขภาพใหมๆ
เปนอยางไร รูปแบบการดําเนินการเรื่องอสม. ในปจจุบนั ยังมีความเหมาะสมหรือไมและจําเปนตอง
มีการปรับแนวคิดเรื่องอาสาสมัครใหสอดคลองกับบริบทใหมๆ หรือไม อยางไร การศึกษานี้ยังมี
เปาหมายเพื่อเสนอทิศทางและยุทธศาสตรใหมๆ เพื่อใหบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของอาสาสมัครเพื่อ
สุขภาพในสังคมไทย
วัตถุประสงค
การศึกษาเพื่อประเมินสถานการณและศักยภาพของ อสม. นี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญๆ ดังนี้
๑. เพื่อวิเคราะหบทบาท กระบวนการทํางาน และกลไกการสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบา น (อสม.) ในปจจุบัน
๒. เพื่อประเมินแนวคิดและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา นที่สอดคลอง
กับบริบททางสังคมใหมและสถานการณสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป
๓. เพื่อเสนอยุทธศาสตรการพัฒนารูปแบบงานอาสาสมัครและการเสริมสรางความเข็มแข็ง
ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น
ระเบียบวิธีและกระบวนการสังเคราะหความรู
กระบวนการถอดบทเรียนการทํางานอาสาสมัครเริ่มจากการทบทวนสถานการณและ
ประสบการณการทํางานอาสาสมัครสาธารณสุขเบื้องตนโดยการรวบรวมและวิเคราะหทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมประเด็นความคิดเห็นโดยมี
นักวิชาการดานสุขภาพชุมชน เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานคลุกคลีกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เครือขายสมาคมหมออนามัยและเจาหนาที่อนามัย ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ตัวแทนอาสาสมัครเขารวม
เพื่อใหไดประเด็นการประเมินผลที่ชัดเจนทัง้ ในสวนที่เกี่ยวกับ
สถานการณการทํางานสุขภาพชุมชนและการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ขอคนพบจากการประชุม
ปฏิบัติการดังกลาวถูกนําไปใชในการพัฒนากรอบการประเมินเชิงปริมาณและการทบทวน
สถานการณเชิงลึกในขั้นตอนตอๆ มา
การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหและประเมินสถานการณในภาพรวมระดับประเทศมุง
ประเมินความรู วิธีคดิ การทํางาน ทักษะความสามารถ กลไกสนับสนุนและระบบสวัสดิการ ขวัญ
และกําลังใจ รวมทั้งประมวลปญหาอุปสรรคที่สงผลตอการทํางานของ อสม. การศึกษาเชิงปริมาณ
ใชฐานขอมูลจากทะเบียนประวัติ อสม. ทั้ง ๗๖ จังหวัด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ขอมูลจากแบบสัมภาษณกลุม เปาหมาย ๔ กลุม คือ อสม. ผูนาํ ชุมชนชุมชน ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเจาหนาที่สาธารณสุขตําบล จํานวน ๑๑ จังหวัด จังหวัดละ ๒ อําเภอ อําเภอละ ๒
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ตําบล ตําบลละ ๓ หมูบาน รวม ๑๓๒ หมูบาน จากแบบสอบถามทางไปรษณีย มีกลุมเปาหมาย คือ
ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด จํานวน ๗๕ จังหวัด
นอกจากการทบทวนประเด็นความรูและสถานการณสาํ คัญที่เกี่ยวของ เชน สถานการณงาน
สุขภาพชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของอาสาสมัครหรือจิตอาสาใน
สังคมไทย
อาสาสมัครกับการรับมือภัยพิบตั ิ
กลไกสนับสนุนและสิทธิประโยชนกบั บทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขแลว การศึกษาชิน้ นี้ยังไดมีการจัดทํากรณีศึกษางานอาสาสมัครสาธารณสุขที่
นาสนใจซึ่งเนนการถอดประสบการณและรูปแบบใหมๆ ในการพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุข
เชนอาสาสมัครในการดูแลผูป วยเอดส อาสาสมัครในกลุม แรงงานตางดาว หมอพื้นบานกับการเปน
อาสาสมัคร และการคุมครองผูบริโภค เปนตน กรณีศึกษาเหลานี้เปนวัตถุดบิ สําหรับการสังเคราะห
ใหเห็นถึงศักยภาพ ทิศทางและความเปนไปไดใหมๆ ของขบวนการอาสาสมัครเพื่อสุขภาพใน
อนาคต
ขอคนพบ: สถานการณอาสาสมัครสาธารณสุข
จากกระบวนการวิจัยทั้งในสวนของการสํารวจในเชิงปริมาณ
การทบทวนแนวคิดและ
วิเคราะหสถานการณผา นกรณีศึกษา
ซึ่งเปนปจจัยนําเขาในการประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห
บทเรียนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในชวงขางหนา
ทําใหสามารถ
ประมวลขอคนพบที่สําคัญดังนี้
อสม. กับบริบททางประวัติศาสตรและอุดมการณที่เปลี่ยนแปลง
บทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสัมพันธกับวิวฒ
ั นาการทาง
ประวัติศาสตรของแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการสาธารณสุข
มูลฐาน
และเปนแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาใหสอดรับกับเงื่อนไขทางสังคมการเมืองและปญหา
สุขภาพอนามัยที่สําคัญในยุคนั้น(๑๐)
จึงกลาวไดวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา นเปน
ผลผลิตของยุคสมัยแหงการพัฒนาในบริบทของทศวรรษที่ ๒๕๒๐ อันเปนบริบททางสังคมการเมือง
ที่มีการตอสูทางอุดมการณทางการเมืองและการแยงชิงมวลชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขความสัมพันธเชิงอํานาจและบทบาทดานความมั่นคงของรัฐในบริบท
ดังกลาวทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีรูปแบบความสัมพันธที่ใกลชดิ และขึ้นตรงตอระบบราชการ (
๑๑)

หากมองถึงเงื่อนไขทางการเมืองยุคหลังสงครามเย็นในปจจุบัน พื้นทีท่ างสังคมไดเปดใหกบั
การแสดงออกทางการเมืองและการมีสวนรวมทางสังคมที่กวางขวางขึ้น พัฒนาการของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเดิมที่อยูภายใตการอุปถัมภของภาครัฐและราชการทําใหมีจิตสํานึกทางการเมืองแบบ
ติดแนนกับภาครัฐและราชการ
จนทําใหจติ สํานึกพลเมืองที่เปนอิสระไมสามารถพัฒนาขึ้นได
กวางขวางเทาที่ควร ภาวะดังกลาวกลายเปนปญหาที่ซบั ซอนขึ้นเมื่ออํานาจรัฐมีการเคลื่อนจากภาค
ราชการไปสูภ าคการเมืองมากขึ้น ในขณะที่ภาคราชการขาดความเข็มแข็งทางวิชาการและไรอํานาจ
ตอรองทางการเมือง
อาสาสมัครสาธารณสุขจึงถูกนําเขามาเปนฐานเสียงและเปนเครื่องมือทาง
การเมือง
การเขามาเปนสวนหนึ่งของการเมืองโดยขาดจิตสํานึกพลเมืองที่เขมแข็งนี้ทําให
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อาสาสมัครสาธารณสุขไมสามารถมีบทบาทเปนตัวแทนหรือเปนปากเปนเสียงใหกับชุมชนของ
ตนเองได กระนั้นก็ตาม บทบาท อสม. สะทอนความกาวหนาของรัฐภาคสาธารณสุขที่สามารถสราง
แนวรวมการทํางานกับภาคประชาชนไดสูงกวาสวนราชการอื่น(๑๒)
ในขณะเดียวกัน สถานการณสาธารณสุขในอดีตก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากปจจุบัน
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. จึงถูกกําหนดใหเหมาะสมกับปญหาสุขภาพอนามัย
ในยุคนัน้ ๆ ซึง่ มีปญหาสําคัญคือ ภาวะทุพโภชนาการและเด็กขาดสารอาหาร ปญหาโรคติดเชื้อ เชน
อุจจาระรวง การติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคพยาธิ ปญหาอนามัยแมและเด็ก รวมทั้งปญหาการ
สุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด เปนตน บทบาทของ อสม. จึงตั้งอยูบนสถานการณสุขภาพแบบ
หนึ่ง ในขณะเดียวกัน กระแสนโยบายสาธารณสุขมูลฐานตกต่ําลงทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น จากการเปนนโยบายเชิงรุกที่ชี้นํากําหนดทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขในชวงกลาง
ทศวรรษที่ ๒๕๒๐ กลายเปนงานเชิงรับที่ถอยรนและถูกชวงชิงพื้นที่งานจากนโยบายและทิศทางงาน
ใหมๆ
จากงานที่สามารถระดมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและเปนพลังฝายกาวหนาที่สุดของการ
สาธารณสุขไทยกลายเปนงานทีไ่ ดรบั ลําดับความสําคัญต่ําและยังตองประคับประคองเอาตัวใหรอด
เมื่อเกิดการเปลี่ยนผานดานระบาดวิทยาและบริบทการทํางานดังกลาวจึงมีความจําเปนที่ตองมีการ
ทบทวนแนวคิดเบื้องหลังและตัวแบบงานอาสาสมัครสาธารณสุขอีกครั้งอยางจริงจัง
สามทศวรรษ อสม. กับทุนทางสังคมดานสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. เกือบ ๘๐๐,๐๐๐ คนที่มีอยูในระบบสาธารณสุขไทยเปน
ทุนทางสังคมที่สําคัญและเปนรูปธรรมที่โดดเดนที่สุดของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพในรอบ ๓๐ ปของการพัฒนาสาธารณสุขไทย กลาวไดวา การมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่
กระตือรือรนนี่เองที่ทําใหการสาธารณสุขมูลฐานของไทยพัฒนาจนเปนที่ยอมรับและกลาวขานกันใน
ระดับสากล ความสําเร็จอันโดดเดนของอาสาสมัครสาธารณสุขไทยนั้นยังเห็นไดจากการที่หนวยงาน
ตางๆ มีการจําลองและประยุกตรูปแบบ อสม. ไปใชในงานดานอืน่ ๆ ไมวา จะเปนดานการเกษตร
ปาไม การศึกษา เปนตน ที่สาํ คัญ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขไทยนัน้ ไดดาํ เนินมาอยาง
ตอเนื่องและยัง่ ยืนอยางไมปรากฏใหเห็นในประเทศอื่นๆ หลายประเทศทั่วโลกที่มีการพัฒนางาน
อาสาสมัครขึ้นในชวงที่มีความเคลื่อนไหวในนโยบายสาธารณสุขมูลฐานนั้นโดยสวนมากไดยุติหรือ
ยกเลิกงานอาสาสมัครสาธารณสุขไปมากแลว แตอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของประเทศ
ไทยนั้นยังดํารงอยูและมีบทบาทที่มีความหมายชวยใหงานสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปไดถึงจุดทีไ่ ม
สามารถดําเนินการไดหากอาศัยแตเพียงเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐเทานั้น
ที่สําคัญ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเหลานี้
แมวา สวนหนึ่งจะเขามาเปน
อาสาสมัครดวยเหตุผลตางๆ กัน ซึง่ ยอมมีอยูบางที่เปนพวกพองของผูนําชุมชนหรือเขามาเปน
อาสาสมัครดวยแรงจูงใจจากสิทธิประโยชนเล็กๆ นอยๆ แตเราสามารถกลาวไดอยางมัน่ ใจวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญที่ไดรับการคัดเลือกมาจากชุมชนนั้นเปนบุคคลที่ถกู
กลั่นกรองและไดรับการยอมรับจากพื้นฐานของการเปนคนที่เห็นแกสว นรวม มีน้ําใจและชอบให
ความชวยเหลือผูอื่น รวมทั้งเปนผูที่ใสใจและมีความรูเ กี่ยวกับสุขภาพดี นอกจากนั้น อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจําหมูบา นเหลานี้มีความสัมพันธและความรูสึกผูกพันกับงานสาธารณสุข มีความ
ไววางใจและมีเขาใจที่ดตี องานสุขภาพชุมชน พรอมที่จะใหความรวมมือในการทํางานตางๆ โดยไม
ตองชี้แจงหรือทําความเขาใจมาก จนอาจกลาวไดวา อสม. เปนเสมือนทูตที่เชื่อมความสัมพันธ
ระหวางระบบสาธารณสุขของรัฐกับชุมชนใหดีอยูเสมอ การมีอาสาสมัครที่มีคุณลักษณะดังกลาวเปน
กลไกการทํางานนับเปนทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในอันที่จะพัฒนาใหเกิดประโยชนสาธารณะตอ
ชุมชนและตอระบบสุขภาพไทย
กระบวนการ อสม. ยังมีชีวิตอยูและมีความเปนผูหญิงมากขึ้น
สัดสวนอสม.ชาย ๑ คน
ดังไดกลาวมาแลววา หลายประเทศทั่วโลกที่มีการพัฒนา ป พ.ศ.
ตอ อสม.หญิง (คน)
งานอาสาสมัครขึ้นในชวงที่มีความเคลื่อนไหวในนโยบาย
๒๕๓๖
๑.๗๕๕๓
สาธารณสุขมูลฐานนั้นสวนมากไดยุติหรือยกเลิกงานอาสาสมัคร ๒๕๓๗
๑.๘๑๔๔
๑.๘๗๒๙
สาธารณสุขไปแลว แตจากการวิเคราะหขอมูล อสม. ของ ๒๕๓๘
๒๕๓๙
๑.๙๒๓๓
ประเทศไทยพบวากระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
๒๕๔๐
๑.๙๙๙๔
หมูบานไทยยังคงมีชีวิตอยู ในจํานวน อสม. ๗๙๑,๓๘๓ คนนั้น ๒๕๔๑
๒.๐๓๗๘
ปรากฏวามีอาสาสมัครจํานวนถึง ๒๙๒,๕๙๘ คน (๓๖.๙๗%) ๒๕๔๒
๒.๐๗๘๖
๒.๑๒๐๓
หรือมากกวา ๑ ใน ๓ ที่มีชวงเวลาของการเปน อสม. นอยกวา ๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒.๑๖๑๘
หรือเทากับ ๕ ป (๑๓) ในขณะที่งานสาธารณสุขมูลฐานได ๒๕๔๕
๒.๑๙๕๓
ดําเนินการมาเกือบ ๓๐ ปแลว ซึ่งหมายความวา อาสาสมัคร ๒๕๔๖
๒.๒๖๕๖
๒.๓๑๑๒
สาธารณสุขประจําหมูบา นทีอ่ ายุการทํางานนอยๆ เหลานี้เปน ๒๕๔๗
๒.๓๓๔๐
สมาชิกใหมที่เพิ่งเขาสูการเปนอาสาสมัครไมนาน นี่แสดงใหเห็น ๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒.๓๔๑๐
วา กระบวนการ อสม. ยังคงมีชีวิตอยูและยังมีอาสาสมัครใหม ๆ
เขามาอยางตอเนื่อง แมวาการสนับสนุนและกระแสความตื่นตัวในเรื่องนี้จะไมสูงนักในชวงเกือบสอง
ทศวรรษที่ผานมา
นอกจากนั้น
การวิเคราะหแจกแจงขอมูลจากทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขยังปรากฏ
แนวโนมที่ชดั เจนวาผูหญิงเปน อสม. มากขึ้น โดยมีอสม.ที่เปนเพศชาย ๒๓๖,๘๓๓ คน (๒๙.๙๓
%) และเพศหญิง ๕๕๑,๒๙๙ คน (๖๙.๖๖ %) หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มี อสม. ชายหนึ่งคนตอ
อสม.หญิง ๑.๗๕๕๓ คนในป พ.ศ. ๒๕๓๖ มาเปนอสม. ชายหนึ่งคนตอ อสม.หญิง ๒.๓๔๑๐ คนใน
ป ๒๕๔๙ กระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีผหู ญิงเปนองคประกอบหลักนี้ทําใหการพัฒนา
อสม.ตอไปในอนาคตจะเพิกเฉยตอขอเท็จจริงที่วาคนกลุม นี้เปนผูหญิงเปนสวนใหญไมได ความ
เปนผูหญิงมากขึ้นนี้ทําใหกระบวนการ อสม. มีศักยภาพในงานบางดานเปนพิเศษ เชน การเฝาระวัง
เรื่องความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก การทํางานดานการดูแลผูสูงอายุ หรือการทํางานที่ตองการความ
ละเอียดและความซื่อสัตย เปนตน
จุดแข็ง อสม. ที่เปนอยูคือการทํางานที่เสร็จเปนครั้งคราวในระยะเวลาสั้นๆ
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การสํารวจการทํางานตามบทบาทในงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครปรากฏแนวโนม
ที่ชัดเจนคือ อสม. ที่มีอยูนี้มีความสามารถและไดแสดงบทบาทในกิจกรรมที่ทําไดสําเร็จในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ เชน การใหความรูหรือแจงขาวสารแกชาวบาน การสํารวจขอมูลหมูบาน (ขอ
มูลจปฐ. ขอมูลอนามัย ประชากร สัตวปก การฉีดวัคซีน เปนตน) การรณรงคเพื่อการควบคุมโรคที่
เกิดเปนครั้งคราวตามฤดูกาล ดังที่มีบทบาทโดดเดนในเรื่องไขหวัดนก(๑๔) ไขเลือดออก เปนตน ซึ่ง
อาจเปนไปตามเงื่อนไขของวัยและอาชีพที่กวา ๖๑.๔% ยังมีภาระที่ตองเลี้ยงดูบุตรที่ยังเรียนและ
ไมไดทํางาน และ อสม.รอยละ ๔๔.๔ มีอาชีพเปนเกษตรกรและรอยละ ๒๕.๔ ทํางานรับจาง
ขอจํากัดในเรื่องอาชีพที่ตองทํามาหากินและตองเลี้ยงดูครอบครัวจึงไมสามารถคาดหวังให อสม. ให
เวลาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอตลอดเวลาได
ในขณะเดียวกัน งานตามบทบาทของ อสม. ที่จําเปนตองใชเวลาอยางตอเนื่องหรือเปนงาน
ประเภทที่ไมจบไมสิ้นและไมเปนเวลา เชน การสงตอผูป วย การใหบริการดูแลสุขภาพของสมาชิกใน
ชุมชนหรือการรักษาผูเจ็บปวยเบื้องตน หรืองานดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน การดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณบาน จะเปนงานที่ อสม. ทําเปนสัดสวนที่นอยกวางานที่เสร็จเปนคราว ๆ ซึ่งหากเรา
พิจารณาใหสัมพันธกับแบบแผนความเจ็บปวยที่เปนปญหาโรคเรื้อรังตางๆ เชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงซึ่งภาระการดูแลตองเปนไปอยางตอเนื่องยาวนานแลว จะเห็นไดชัดวา อสม. ที่เปนอยูอาจมี
ขอจํากัดในการใหบริการดูแลติดตามผูปวยเหลานี้ การพัฒนาอาสาสมัครรูปแบบอื่นๆ จึงอาจมี
ความจําเปน เชน อาสาสมัครกลุมญาติผปู ว ย กลุมชวยเหลือตนเอง เปนตน
คุณภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกับบริบทที่เปลี่ยนไป
หากพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา นที่วิเคราะหจากขอมูลที่
มีอยูจะเห็นไดอยางชัดเจนวา อสม. สวนใหญจบการศึกษาระดับประถม รอยละ ๘๖.๙ ไมมี
การศึกษาตอเนื่อง รอยละ ๕๑.๑ มีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ รับจาง ๑๓.๔ % ลักษณะดังกลาว
ทําใหไมเปนทีน่ าแปลกใจที่งานอาสาสมัครสาธารณสุขจึงประสบความสําเร็จอยางจํากัดในเขตเมือง(
๑๕)
ในขณะเดียวกัน อสม. ที่เปนกลุมบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมสูงนัก ซึ่งทําใหมี
อํานาจตอรองและไดรับความยอมรับอยางจํากัดจากกลุม ที่มีฐานะทางสังคมและการศึกษาสูง อาจมี
ขอโตแยงที่วา กลุมทางสังคมที่มีเศรษฐานะดีนั้นไมใชกลุมผูดอยโอกาสที่อสม. ตองเขาหา อยางไรก็
ตาม ปญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น ในขณะที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่
เปนอยูนั้นมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับ ปวช/ปวส. เพียง ๗.๓ % และปริญญาตรีเพียง ๑.๐% และเปน
ขาราชการเกษียณอยูเพียง ๔.๔ % เทานัน้ ทําใหอาจตองตั้งคําถามวา ทําอยางไร เราจึงจะสามารถ
ระดมกลุมบุคคลที่มีเงื่อนไขทางอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่พรอมที่จะเสียสละใหเขาสู
กระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมากขึ้น
อสม. ในฐานะองคกรชุมชนกับระบบสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลง
ระบบการสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏใหเห็นเดนชัดที่สุดจากการกระจายอํานาจซึ่งทํา
ใหการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมูบา นละ ๑๐,๐๐๐ บาทผานไปทาง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ
อบต.และเทศบาลเพื่อเปนกลไกการบริหารจัดการ
ซึ่งการ
(๑๖)
ในสวนขอดีนั้น การบริหารจัดการใน
เปลี่ยนแปลงระบบสนับสนุนที่วานี้มีทั้งขอดีและขอเสีย
ระดับทองถิ่นจะทําใหสามารถตอบสนองของความตองการชุมชนไดดขี ึ้น
แตกอ็ าจมีขอเสียก็คือ
ระบบดังกลาวไดทาํ ใหอาสาสมัครสาธารณสุขอาจตองเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองทองถิ่นโดยตรงใน
ระยะประชิด ซึ่งหากไมมีระบบที่เปนอิสระมาเปนตัวกลางก็อาจทําใหการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ทองถิ่นสงผลโดยตรงตอระบบ อสม. เชน หาก อสม. ทํางานใกลชิดหรือเอื้อประโยชนใหกับ อบต.
ชุดแรก ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลุมผูบริหาร อบต. หลังการเลือกตั้ง อบต. ที่ไดรบั การ
เลือกตั้งเขามาใหมอาจจะยกเลิก อสม. กลุมเดิม ซึ่งอาจทําใหกระบวนการ อสม. ไมไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่องและไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเมืองในทองถิ่น
หากพิจารณาจากบทเรียนในประเทศอื่นๆ เชน เนเธอรแลนด ระบบการสนับสนุนงาน
อาสาสมัครของเขาจะไมไดรบั การสนับสนุนโดยตรงจากระบบราชการ
แตจะเปนการใหการ
(๑๗)
เชน การมี
สนับสนุนผานองคกรอิสระที่ทํางานสาธารณะประโยชนและมีระบบธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารที่เปนอิสระเพื่อใหมีหลักประกันวาเอาเงินไปใชตรงกับวัตถุประสงค ที่สําคัญก็
คือ
การพัฒนาระบบองคกรสาธารณะประโยชนที่เปนโครงสรางพื้นฐานสําหรับการทํางานดาน
อาสาสมัคร
โดยองคกรเหลานี้สามารถทํางานในเนื้อหาทีห่ ลากหลายโดยไมจําเปนตองเปน
อาสาสมัครเฉพาะดานและสามารถทําหนาที่ตอรองกับอิทธิพลทางการเมือง รวมทั้งสามารถแสวงหา
การสนับสนุนจากแหลงสนับสนุนที่หลากหลายโดยไมตอ งผูกติดอยูกบั แหลงทุนใดแหลงทุนหนึ่ง
ในชวงเกือบสองทศวรรษที่ผานมาไดมีพฒ
ั นาการของรูปแบบการจัดการและการ
ประสานงานองคกรของอาสาสมัครสาธารณสุขดวยของการกอตัวตั้งเปนชมรม อสม. ในระดับตางๆ
ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ไดทาํ ใหกลไก
การสนับสนุนอาจปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทีก่ ารสนับสนุนดานงบประมาณตองผานระบบราชการตรง
ไปถึง อสม.เปนรายชุมชน แตในขณะนี้การเกิดชมรม อสม.ในระดับตางๆ ยังเปนการจัดตั้งจาก
ภาคราชการเปนสําคัญ ทั้งยังมีขอสังเกตวาชมรมดังกลาวถูกใชเปนกลไกทางการเมืองและการรวม
ศูนยอํานาจมากกวาเพื่อความเปนอิสระของกระบวนการ อสม. โดยรวม อีกทั้งชมรมในระดับตางๆ
เหลานี้ยังคงอยูในขั้นตอนของการพัฒนากลไกของตัวเอง เพราะขอมูลที่พบก็คือ อสม. ในชุมชนมี
สวนรวมและรับรูตอความเคลื่อนไหวในกิจกรรมของชมรมที่เหนือกวาระดับจังหวัดคอนขางนอย
ทั้งนี้ กลไกทีม่ ีลักษณะรวมศูนยในระดับที่สูงกวาจังหวัดอาจมีความจําเปนนอยและตกเปนเครื่องมือ
ทางการเมืองไดงาย ในระดับนโยบายจึงควรใหการสนับสนุนชมรมในระดับอําเภอและตําบลใหมี
ความเขมแข็งเพียงพอสําหรับการเปนฐานของการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตามความจําเปนที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในระดับทองถิน่
การเกิดขึ้นของ อสม. ชนชั้นนําและความเกี่ยวของกับการเมือง
เชนเดียวกันกับการประเมินผลการดําเนินงานของ ผสส. และ อสม. ที่เกิดขึ้นในชวง ๑๐ ป
แรกของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๙ การประเมินบทบาทของ ผสส. และ
อสม. ที่กําหนดไวแตกตางกัน มีขอคนพบวา อสม. สามารถมีบทบาทไดชัดเจนในขณะที่ ผสส. มี
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บทบาทนอยกวามาก(๑๘)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานนั้นแมจะไมไดถูกกําหนดใหเปน
หัวหนาของ ผสส. แตในทางปฏิบัติ ผสส. มีสถานะเปนเพียงผูชวย การประเมินผลดังกลาวไดทําให
มีการตัดสินใจในเวลาตอมาใหมีการยกระดับใหเปน อสม. เหมือนกันหมดและใหมกี ารตั้งตําแหนง
ประธาน อสม. ขึ้น จากการวิเคราะหพบวาประธาน อสม. ในปจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในงานดาน
ตางๆ ทั้งดานสาธารณสุขและดานอื่นๆ ซึ่งเปนผลมาจากการที่ประธาน อสม. ตองเขาไปสัมพันธกบั
หนวยงานราชการที่เอางานตางๆ มาลงอยางตอเนื่อง บทบาทและหนาที่จึงมากระจุกอยูที่ประธาน
อสม. ทําให อสม. สวนใหญที่เหลือกลับกลายมามีบทบาทไมตา งจาก ผสส. เดิมมากนัก กลาวคือมี
หนาที่หลักในดานการแจงขาวสาร
สํารวจขอมูลและรณรงคงานสาธารณสุขเปนครั้งคราวและมี
บทบาทคอนขางจํากัดในงานดานการดูแลรักษาความเจ็บปวยเบื้องตน
ในขณะเดียวกัน ฐานอสม. ที่มีอยูอยางทั่วถึงทุกชุมชนและเปนองคกรที่เนนการทําประโยชน
ใหกับชุมชน (คือเนนพระคุณมากกวาพระเดช) ทําให อสม. กลายเปนเปาหมายที่ภาคการเมือง
ตองการเขามาเกี่ยวของและครอบครองเปนฐานคะแนนเสียง มีการพยายามหาเสียงกับ อสม. ดวย
การเพิ่มคาตอบแทนหรือเพิม่ สวัสดิการให การพา อสม. ไปเที่ยวหรือการจัดงานชุมนุม อสม.
เพื่อใหนักการเมืองมาหาเสียง กลไกราชการที่รับผิดชอบในการใหการสนับสนุน อสม. เองก็ขาด
ความเขมแข็งและความเปนอิสระพอที่จะทานแรงรุกจากฝายการเมือง หรือไมก็สมรูรวมคิดกับฝาย
การเมืองเพื่อประโยชนจากความกาวหนาในอาชีพราชการของตนเอง ยิ่งนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน
ไมไดเปนนโยบายหลักที่โดดเดนก็ยิ่งทําใหการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ ลดนอยลง ปญหานี้
เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องระบบธรรมาภิบาลที่จาํ เปนตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับธรรมชาติและ
จุดเดนของงานอาสาสมัครที่ตองมีความเปนอิสระและไมยึดถือความเปนฝกเปนฝายทางการเมือง
การเกิดขึ้นของรูปแบบอาสาสมัครชุมชนที่หลากหลาย
แนวโนมของการเกิดความหลากหลายของรูปแบบอาสาสมัครในชุมชนเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทําใหการมีสวนรวมทางสังคมเปนไปอยางกวางขวางขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน การเกิดขึ้นขององคกรเอกชนสาธารณะประโยชนไดทําให อสม. สวนหนึ่งพัฒนาไปมี
บทบาทที่หลากหลายทางสังคมและไดรวมเรียนรูจากความเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ ควบคูไ ปกับ
การเกิดความหลากหลายของอาสาสมัครอื่น ๆ ทั้งในและนอกระบบงานสาธารณสุขดวย เชน กรณี
อาสาสมัคร
หมอพื้นบานที่ดูแลเพือ่ นบานที่เจ็บปวยดวยความเอื้อเฟอตามวัฒนธรรมทองถิ่น(๑๙)
เพื่อนชวยเพื่อน ทูบีนัมเบอรวัน เครือขายจิตอาสา การทําความดีเพือ่ ในหลวง อาสาสมัครที่ทํางาน
ในโรงพยาบาลตางๆ อาสาสมัครนวดเด็กกําพรา อาสาสมัครกลุมมิตรภาพบําบัด อาสาสมัครดูแล
คนพิการ ดูแลคนชรา รวมไปถึงอาสาสมัครตางชาติทเี่ ขามาทํางานในประเทศไทย(๒๐) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง
การเกิดขึ้นของเหตุการณคลืน่ ยักษสึนามิทไี่ ดทําใหเกิดความตื่นตัวของอาสาสมัคร
โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุมสาวซึ่งหลั่งไหลไปชวยเหลือผูประสบภัยและพัฒนาเปนกระบวนการและ
เครือขายจิตอาสาที่ชัดเจนมากขึ้น ในทามกลางความหลากหลายเหลานี้เราอาจเห็นแบบแผนของ
อาสาสมัครอยางนอย ๔ ลักษณะ คือ
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มีความหลากหลายทางชนชั้น ในหมูคนชั้นลาง แนวคิดเรื่องการอาสาตนเพื่อการ
ทํางานสวนรวมนั้นเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับโลกทัศนแบบจารีต
ที่ใหความสําคัญกับเรื่องบาป
บุญคุณโทษทางศาสนธรรม และเกี่ยวของอยางใกลชิดกับความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภ รูปแบบ
อาสาสมัครจึงอยูในวิถีชีวิตและเปนสวนหนึง่ ของวิถีปฏิบตั ิทางศาสนา สวนในหมูคนชั้นกลางที่มกี าร
ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วนั้น
ไดกอตัวจนมีบทบาทสําคัญในงานดานอาสาสมัครและองคกร
สาธารณะประโยชน อาสาสมัครแบบคนชั้นกลางจึงมีลักษณะที่เกี่ยวของกับอุดมคติของชีวิต อาทิ
การทําความดีเพื่อความอิ่มใจและเพื่อความหมายที่สมบูรณของชีวิต ในขณะที่แนวคิดอาสาสมัครใน
หมูชนชั้นสูงมีลักษณะสัมพันธกับแนวคิดการสงเคราะหเกื้อกูลแกผูดอ ยโอกาสหรือคนทุกขยาก การ
สงเสริมงานอาสาสมัครจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับความหลากหลายที่แตกตางกันของชนชั้น
ตางๆ
ความหลากหลายตามลักษณะพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบา นเปนรูปแบบที่ประสบความสําเร็จในเขตชนบทมากกวาเขตเมือง ความแตกตางนี้ไมใช
ลักษณะของวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกตางกันเทานั้น แตเปนความแตกตางทั้งรูปแบบโครงสรางทาง
สังคม การกอตัวและการยอมรับในบทบาทอาสาสมัคร รวมทั้งภารกิจของอาสาสมัครที่เหมาะสมกับ
บริบทแวดลอม ในเขตชนบท จากกลุมทีท่ ํางานสาธารณะดานสุขภาพ ในปจจุบนั มีการรวมกลุมที่ถือ
วาเปนงานอาสาสมัครที่มีเนือ้ หาและรูปแบบหลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งในดานอาชีพ กองทุน ผลิตภัณฑ
ทองถิ่น สําหรับงานอาสาสมัครในเขตเมืองเองก็เกิดลักษณะความหลากหลายอยางยิ่ง ไมวาจะเปน
อาสาสมัครเพือ่ ผูบริโภค อาสาสมัครชวยเหลือผูพิการ อาสาสมัครในสถานเด็กออน รวมทั้ง องคกร
บําเพ็ญประโยชนตาง ๆ ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตคนเมือง เชน เรื่องเวลาอาสาสมัครที่คน
เมืองทํางานประจําออฟฟศสามารถใหเวลาไดเฉพาะในชวงวันหยุดสุดสัปดาห เปนตน
ความหลากหลายดานทักษะและความรูข องอาสาสมัคร ทีม่ ีตั้งแตอาสาสมัครที่ไม
ตองการทักษะสูงไปถึงอาสาสมัครที่ตองการความรูความชํานาญเฉพาะ
อาสาสมัครที่ไมตองการ
ทักษะมากนัก เชน อาสาสมัครปลูกปา หรือทําความสะอาดสาธารณสถาน เปนกิจกรรมที่มือ
สมัครเลนสามารถมีสวนรวมไดงาย ทักษะระดับปานกลาง เชน การอานหนังสือบันทึกเสียงใหผู
พิการทางตาใชฟง หรืออาสาสมัครแบบทักษะสูง เชน อาสาสมัครสมาลิตันที่รับโทรศัพทให
คําแนะนําปรึกษาคนที่คิดจะฆาตัวตาย ซึง่ ตองไดรบั การฝกฝนอบรมมาอยางดี หรืออาสาสมัครดูแล
ผูปวยเรื้อรังและผูปวยระยะสุดทาย เปนตน
ความหลากหลายของอาสาสมัครแบบรวมมือจนถึงตรวจสอบภาครัฐ ในความ
หลากหลายของอาสาสมัครที่เกิดขึ้นนี้ ยังปรากฏใหเห็นความแตกตางระหวางสองขั้วของบทบาทใน
การทํางานขั้วหนึ่งเปนอาสาสมัครทีใ่ หความรวมมือกับรัฐในการทํางานตางๆ แตในอีกขั้วหนึ่งเปน
อาสาสมัครทีท่ ํางานตรวจสอบ ทวงสิทธิ์และตอรองกับรัฐ ซึ่งอาสาสมัครในบทบาทหลังนีเ้ ปน
พัฒนาการที่เกิดควบคูกับการเติบโตของจิตสํานึกพลเมืองที่ตองการมีสวนรวมในกระบวนการทาง
การเมืองและทําหนาทีต่ รวจสอบรัฐมากกวาที่จะอยูใตอาณัฐของรัฐอยางสยบยอม อาสาสมัครบาง
ประเภท เชน อาสาสมัครเอดส มีทั้งสองบทบาทผสมกันระหวางการรวมมือกับรัฐในการทํางาน
ชวยเหลือดูแลผูปวยเอดสและการตอสูต อรองกับรัฐ เชน การตอสูเพื่อผลักดันมาตรการใหรัฐ
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ยอมรับสิทธิในการเขาถึงยาตานไวรัสของผูตดิ เชื้อและผูปวยเอดส หรือเครือขาย อสม. อําเภอบาง
ขัน จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทํางานดานสิทธิและการคุม ครองผูบริโภคในชุมชน เปนตน(๒๑, ๒๒)
ขอสังเกตสําคัญประการหนึง่ ก็คือ เมื่อการสนับสนุน อสม. มาจากหลายแหลงมากขึ้น
อาสาสมัครสาธารณสุขตองทํางานสนองเจตนาหรือวาระงานขององคกรที่ใหการสนับสนุน ซึ่งแตละ
แหลงก็มีโจทยหรือมีความคาดหวังของตัวเองที่แตกตางกันทําให อสม. ตองผันตัวเองไปตามโจทย
นั้น ๆ มากขึน้ ไปดวย จึงเปนประเด็นทีท่ าทายวา หาก อสม. ไมสามารถบูรณาการงานตาง ๆ ที่
เจาภาพลวนแตมีวาระงานของตนเพื่อใหเปนวาระสุขภาพทองถิ่น (Local health agenda) ของ
ตัวเองไดแลว การทํางานก็จะเปนไปแบบแยกสวนเปนเรื่องๆ จนเกิดภาระงานหลายดานและขาด
การบูรณาการ จนทําให อสม. บางสวนหลุดออกจากการเปนคนของชุมชน เพราะองคกรภายนอกมี
ผลตอการทํางานมากกวา ในแงนี้จึงมีเสียงเรียกรองใหคืน อสม.ใหชุมชนซึ่งเปนทิศทางที่สอดคลอง
กับการกระจายอํานาจและการสงเสริมประชาสังคมดานสุขภาพ
ขอเสนอแนะ: สูการสรางอาสาสมัครเพือ่ สุขภาพ
จะเห็นไดอยางชัดเจนจากการวิเคราะหขางตนวาแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัคร
สาธารณสุขจําเปนตองกาวไปสูการสรางความหลากหลายของงานอาสาสมัคร โดยการมีอาสาสมัคร
หลากหลายรูปแบบนอกจากจะชวยแบงเบาภาระการทํางานของ อสม. แลว ยังจะสามารถพัฒนางาน
อาสาสมัครสุขภาพในพื้นที่ทไี่ มสามารถใชรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขมาตรฐานได ซึ่งจะเปนการ
ขยายความสําเร็จจากพื้นที่ชนบทที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดดาํ เนินการไวเปน
แบบอยางไปสูก ารสรางอาสาสมัครสาธารณสุขในทุกพื้นที่ โดยใชสุขภาพและความเจ็บปวยเปน
เครื่องมือสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะและจิตอาสาใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคมเพื่อใหมา
รวมกันสรางสุขภาวะและทําความดี เพื่อมุงสูเปาหมายดังกลาว จําเปนตองดําเนินยุทธศาสตรดังนี้
๑. การปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขจากการเปนเจาของอาสาสมัครสาธารณสุขมาสู
การเปนผูสงเสริมแนวคิดอาสาสมัครเพือ่ สุขภาพ ในขณะที่การใหการสนับสนุนทางการเงิน
แกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา นซึ่งไดปรับไปสูการใหการสนับสนุนไปที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแทนไดทําใหบทบาทการเปนเจาของ อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข
ปรับไปสูการเปนพี่เลี้ยงและผูใหการสนับสนุนทางวิชาการเปนหลัก การสนับสนุนรูปแบบ
อาสาสมัครอืน่ ๆ จะชวยขยายฐานอาสาสมัครใหมีความหลากหลายและกวางขวางขึ้น
๒. การสนับสนุนใหทุกหนวยงานดานสาธารณสุขสรางเครือขายอาสาสมัครของตนเองใน
พื้นที่ โดยใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการสรางและสนับสนุนใหเกิดระบบอาสาสมัครในดานที่
เกี่ยวของกับงานของตนเองขึ้นเปนการเฉพาะ เพื่อที่จะไดไมตองนํางานของทุกกรมกองไปลง
ที่ อสม. แตใหมีกลุมหรือเครือขายของผูมีจิตอาสาที่สนใจชวยเหลืองานของตนขึ้น เชน
อาสาสมัครคุม ครองผูบริโภค อาสาสมัครสงเสริมสมุนไพร หมอยาอาสา หมอนวดอาสา
อาสาสมัครกลุม ชวยเหลือกันดานโรคเอดส อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครอนุกาชาด
ลูกเสือหมออาสา อาสาสมัครตานเหลา-บุหรี่ อาสาสมัครดูแลเหยื่อเมาแลวขับ เปนตน ทั้งนี้
ตองเปนการดําเนินงานดวยการสรางจิตใจอาสาสมัครอยางแทจริง
เพื่อไมใหกลายเปน
องคกรภายใตระบบอุปถัมภและตกอยูในวังวนของการหาสิทธิประโยชนมาเพิ่มเติมเสมือน
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องคกรอาสากึง่ ราชการ โดยใหการจัดสรรสิทธิประโยชนเปนเรื่องขององคกรที่อาสาสมัคร
เหลานี้เปนผูจดั การ การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะชวยใหเกิดงานอาสาสมัครที่กวางขวาง
ขึ้นแลว ยังทําใหหนวยงานสาธารณสุขไดพัฒนางานของตนเองใหมคี ุณคาเพียงพอที่จะเชื้อ
เชิญคนใหอาสามาชวยเหลืองานของหนวยงานตนไดอยางสมัครใจ
๓. การเปดพื้นที่ในหนวยงานสาธารณสุขรองรับอาสาสมัครใหกวางขวางที่สุด โดยทําให
หนวยงานตางๆ สามารถเปดรับอาสาสมัครมาชวยงานในหนวยงานได ไมวา จะเปนการรับ
อาสาสมัครมาชวยงานในสํานักงานและงานบริการตาง ๆ ในโรงพยาบาล งานสงเคราะห
ผูปวยหรือการเยี่ยมบาน อาสาสมัครรับฝากดูแลเลี้ยงเด็กเล็กเพื่อใหแมสามารถไปพบแพทย
เพื่อตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลได อาสาสมัครในงานประชุมสัมมนาที่มีอยูตลอดทั้งป ทั้งนี้
ควรจัดใหมีระบบฐานขอมูลอาสาสมัคร ขอมูลหนวยงานที่ตองการอาสาสมัคร รวมทั้ง
Matching หรือ placement services และระบบการฝกอบรมใหแกผูสนใจมาเปน
อาสาสมัครในระบบสาธารณสุข ในอนาคตอาจกําหนดใหการมีองคกรอาสาสมัครเขารวมงาน
ในระบบโรงพยาบาลเปนองคประกอบหนึง่ ของคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
๔. ควรมีนโยบายสงเสริมรูปแบบอาสาสมัครในชุมชนชนบทใหกวางขวางหลากหลายมาก
ขึ้น เพื่อสรางและหนุนชวยงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซึ่งปจจุบันทํางาน
เปนหลักไดในบางดาน เชน งานสํารวจขอมูล งานรณรงคและการเผยแพรขาวสาร สวนงานที่
ยืดเยื้อเรื้อรัง เชน การดูแลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษอัมพาต ผูป วยมะเร็ง
หรือผูสูงอายุ ซึ่งเปนสิ่งที่เปนภาระที่ตอ เนื่องและไมมีที่สิ้นสุดจนแทบจะเรียกไดวาเปนงาน
เต็มเวลาอยางหนึ่ง ซึ่งเปนขอจํากัดที่ อสม. ไมสามารถทีจ่ ะทําไดมากนัก ในแงนี้ จําเปนตองมี
การพัฒนารูปแบบขององคกรอาสาสมัคร (Voluntary Organization) อื่นๆ เขามาเสริม ไม
วาจะเปนกลุมชวยเหลือกันเอง (Self Help Group) กลุมญาติ เครือขายผูปกครองหรือพอ
แมของเด็กปวย หรือหากเปนไปได อาจมีการจัดตั้งนักเรียน ลูกเสือ อนุกาชาดหรือครูใน
โรงเรียนอาสาที่จะมาชวยทําเรื่องเหลานี้ก็จะเกิดรูปแบบใหมๆ ของงานอาสาสมัครได เชน
กลุมมิตรภาพบําบัดของผูปว ยมะเร็งที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุนให
เกิดขึ้น หรือกลุมเฝาระวังขนมหวานเด็กของเครือขายเด็กไทยไมกนิ หวานและกลุมเฝาระวัง
ความรุนแรงที่มีการดําเนินการที่โรงพยาบาลน้ําพอง จ. ขอนแกน เปนตน
๕. สงเสริมใหบุคลากรสาธารณสุขทําตัวเปนแบบอยางของการเปนอาสาสมัคร ที่ผานมา
การเปนอาสาสมัครเปนบทบาทที่บคุ ลากรสาธารณสุขคาดหวังจากผูอนื่ โดยตนเองเปนผูไ ดรับ
ประโยชนจากผลงานของอาสาสมัคร
เพื่อการสรางสํานึกที่เห็นคุณคาของงานอาสาสมัคร
อยางแทจริง ควรสนับสนุน “จิตอาสา” ในหมูบุคลากรอันเปนการสรางวัฒนธรรมการเปน
อาสาสมัครใหเปนสวนหนึ่งขององคกรดานสาธารณสุข
ในปจจุบันไดมบี ุคลากรที่มีจิตใจ
เสียสละชวยเหลืองานสาธารณะอยูแลว เชน การเปนอาสาสมัครเลือกตั้งหรืออาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัย สิ่งทีต่ องทําเพิ่มเติมคือการทําใหเปนระบบและสรางใหเปนวัฒนธรรม
องคกร
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๖. การสรางระบบงานและกลไกการสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเปนอิสระของ อสม. ให
กระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขสามารถดําเนินงานไดในลักษณะทีไ่ มเปนฝกเปนฝายทาง
การเมืองและไมถูกการเมืองมาแสวงประโยชน เพื่อให อสม. สามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืนใน
ระยะยาว การไมเปนฝกเปนฝายไมไดหมายความวาไมสามารถรับการสนับสนุนจากพรรค
การเมืองได แตใหสามารถแสวงหาการสนับสนุนจากภาคการเมืองทุกๆ สวนอยางเทาเทียม
กันโดยไมมีการผูกขาดจากผูถ ือครองอํานาจรัฐ แนวทางหนึ่งในการดําเนินการก็คือการสราง
ระบบการสนับสนุนผานองคกรอิสระแทนการจายเงินสนับสนุนผานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งอาจเปนปญหาในระยะยาวเพราะจะบัน่ ทอนกระบวน อสม. โดยรวม ทําให อสม.
แบงเปนฝกเปนฝาย ดังที่เริ่มพบวา คณะผูบริหารเทศบาลที่ไดรับเลือกตั้งใหมไดยกเลิก อส
ม. ชุดเดิมเพือ่ เลือก อสม. ของตนขึ้นมาใหม หากเปนเชนนี้ อสม. ก็จะแตกออกเปน 2 พวก
ทันที
บทสงทาย
การพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครในงานดานการแพทยและสุขภาพนอกจากจะเปนแนวทาง
สําคัญเพื่อการสรางศักยภาพของระบบสุขภาพไทยแลว ยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับ
สังคมไทยโดยรวมอีกดวย อาจกลาวไดวา อาสาสมัครนัน้ เปนทั้งแนวทางและเปาหมายในตัวของมัน
เอง เพราะการที่ประชาชนพลเมืองมีจิตสํานึกในการขันอาสาทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไม
หวังผลตอบแทนนั้น เปนการชวยเหลือเกื้อกูลแกสังคมสวนรวมที่ไมเพียงกอใหเกิดประโยชนแก
สาธารณะ แตที่สําคัญยังเปนประโยชนอยางยิ่งใหญตอการพัฒนาตนเองของผูที่อาสาเขามาทํางาน
สวนรวม เพราะผลตอบแทนที่ไดนั้นเปนความภาคภูมใิ จและการเรียนรูคุณคาความหมายของชีวิตที่
ไมอาจซื้อหาไดดวยเงิน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการชิ้นนี้เปนผลลัพทของความรวมมือทางวิชาการของหลายฝายในโครงการ
ประเมินศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กับยุทธศาสตรการพัฒนาโดยสํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ (สวสส.) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตรและสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ผูเขียนขอขอบคุณนักวิจยั ที่รวมกันดําเนินโครงการดังกลาวทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณโดย สุจินดา สุขกําเนิด, แสงเทียน อัจจิมางกูร, ศิรินทรภรณ อัจจิมางกูร, กมลาภรณ คง
สุขวิวัฒน และนักวิชาการทีท่ ําหนาที่ทบทวนองคความรูแ ละจัดทํากรณีศึกษาตางๆ ไดแก ชาติชาย
มุกสง, ประชาธิป กะทา, ฉันทนา ผดุงทศ, วิชิต เปานิล, รุจยา ชัชวาลยางกูร, ชาติชาย สุวรรณ
นิตย, ยงศักดิ์ ตันติปฏก, ชัยณรงค สังขจาง, พนมวรรณ คาดพันโน, เชิงชาญ โนจา, สมพงค
สระแกว และ ปฏิมา ตั้งปรัชญากูล, ธีรวัฒน แดงกะเปา, รุงนภา มาลารัตน, ศิริพร เหลือง
อุดม, ศีลเรืองศักดิ์ สุกใส, เสณี จาวิสูตร, ประสิทธิ์ชัย หนูนวล, มธุรส ศิริสถิตยกุล, สฤษฏิ์ สุ
ฤทธิ์, ธนัช กนกเทศ, และเทียนทอง ตะแกว รวมทั้งผูใหขอมูลและขอเสนอแนะในวาระตางๆ ที่
ทําใหการศึกษาวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปได
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การพัฒนา. นนทบุร:ี สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๙.
๒๒. ชาติชาย มุกสง. ธรรมาภิบาลและการเมืองแบบมีสว นรวมของผูบริโภค ศึกษากรณีกลุม
คุมครองผูบริโภคสี่แยกสวนปา อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช. เอกสารวิชาการสํานักวิจัยสังคม
และสุขภาพ หมายเลข 3. นนทบุร:ี สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๔๘.
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