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ความคาดหวังของแกนนําสุขภาพครอบครัวเมื่อไดปฏบิัตหินาท่ีแลว 

กรณีศึกษา : แกนนําสุขภาพครอบครัวในเขตเทศบาลเมอืง ตําบลเมอืงปก อําเภอปกธงชัย  

จังหวัดนครราชสมีา 

Expectation of family health leader when performing the duties. 

 

          ครรชติ  สกุลแกว 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยความคาดหวังของแกนนําสุขภาพครอบครัวเมื่อไดปฏิบัติหนาที่แลวในเขตพื้นที่

เทศบาลเมือง ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใชกลุมตัวอยางผูที่ไดรับการ

มอบหมาย ใหทําหนาที่เปนแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว จํานวน 100 คน (จากกลุมผูมาจากครอบครัวซึ่ง

ไดรับการสัมภาษณเรื่องความตองการจะใหมี กสค.) แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหในรูปสถิติเชิงพรรณนา 

โดยการใชสถิติแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหพบวา กลุม

ตัวอยางทัง้หมดมคีวามภาคภูมใิจในการทําหนาที่ มากที่สุด มีหลักธรรมในการทํางาน และม่ันใจในความรูที่

ไดรับจากการอบรม ในการปฏิบัติงาน มีความปรารถนาดานเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนางานรวมทั้งอุปกรณ

พื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน และยังมีแนวคิดวาการสรางสายสัมพันธเชน เครือขาย เพื่อนรวมสายงาน และ

การพบปะระหวางแกนนําสุขภาพ เปนสิ่งจําเปนที่ควรไดรับการสงเสรมิ 

Abstract 

 The research was conduct to study the expectation of family health leader when performing 

the duties in Municipal area, Parktongchai District, Nakornratchasima Province. The data were analyzed 

with SPSS analysis sorftware, descriptive statistic include mean percentage, standard deviation. 

The results of the study showed that most of samples opinion have appreciative in their duties 

and wish to perform duties. They also have good concept of their works. 
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ความเปนมาของปญหา 

 ประเทศไทยไดสรางระบบการสรางความรูในชุมชนของประเทศดวยการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีทั้งเนนหลักการรักษาพยาบาลเบื้องตน คืออาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กับการสื่อสารขอมูลโดยผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) เพื่อเปนกําลังคน

ของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องเปนเวลาเกือบ 40 ป ปจจุบันไดมีการ

รวมอาสาสมัครทั้ง 2 ประเภทเขาดวยกันเปน อสม. ประเภทเดียว มีจํานวนถึง 1,047,800 คน ที่เปนคน

เอกซเรยใหคําแนะนําดานสาธารณสุขในชุมชน 

จุดเริ่มตนของ อสม. จากความคิดที่วา 10-15 ครัวเรือน ตองมีคนที่รูเรื่องสุขภาพและเปนศูนยรวม 

ในการใหคําปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพได และเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของประเทศ ใน

ชุมชน นับวาเปนจุดสําคัญในการเริ่มตนใหคนมีความรูเรื่องสุขภาพ จนไดรับการยกยองจากองคการอนามัย

โลกและประเทศสมาชิกทั่วไป วาเปนกิจการสาธารณสุขมูลฐานที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในโลก โดยมีเปาหมายเพื่อ

พัฒนาสุขภาพของประเทศที่มุงหวังให ประชาชนไทยทั้งระดับบุคคลและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ

ตนเองได ดวยการพึ่งตนเองอยางยั่งยนื 

ปจจุบันระบบสุขภาพไทยกําลังเผชิญกับสิ่งที่ทาทายจากรอบดาน อาทิ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ

เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสูสังคมการเมอืง การเช่ือมตอการคาการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความกาวหนา

ทางเทคโนโลย ีประชาชนมคีวามคาดหวังตอคุณภาพของระบบบรกิารมากขึ้น ขณะที่งบประมาณของภาครัฐ 

เริ่มมีจํากัด ไมเพียงพอตอการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานสาธารณสุข อีกทั้ง การผลิตบุคลากรดาน

สาธารณสุขยังไมเพียงพอและไมตอเนื่องอัตราสวนประชากรตอบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขยัง

ไมเปนไปตามที่พึงประสงคมีการสูญเสียกําลังคนอยางตอเนื่อง อีกทั้งเกิดการขาดชวงในการหาบุคคลมา

ทดแทนการขาดแคลนอัตรากําลังที่จําเปน ทําใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขมีภาระงานมากกวา

ปริมาณที่บุคลากรคนหนึ่งตําแหนงหนึ่งจะไดจะทําไดในระยะเวลาหนึ่งตามกรอบมาตรฐานที่กําหนด จึง

จําเปนที่จะตองพัฒนาเครอืขายกําลังคนดานสุขภาพในภาคประชาชนและภาคประชาสังคมใหเขมแข็งเพื่อให

มีกําลังคนดานสุขภาพในชุมชนที่มีศักยภาพตอกันไปและเปนแกนหลักในการดูแลและ จัดการดานสุขภาพ

ของประชาชน 

ประกอบกับพฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชนที่กอใหเกิดโรค ไมติดตอ (Non-communicable  

diseases  :  NCDs) มากขึ้น รวมถึงมีผูสูงอายุติดบานติดเตียง จํานวน 1 ลานคน และมีจํานวน 9 แสนหก
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หมื่นคนที่ชวยเหลือตัวเองไดบางสวน สวนอีก 6 หมื่นสามพันคน ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได (ขอมูล

สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2558) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุวา ในป 2560 ประเทศ

ไทย มีผูสูงอายุติดบาน 235,301 คน และผูสูงอายุติดเตียง 136,677 คน (ขอมูล TDRI ณ 7 ตุลาคม 2559) 

นอกจากนี้มีคนไทยจํานวนถึง 14 ลานคน ที่เปนโรคในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง และเปนสาเหตุหลักการ

เสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติ ป พ.ศ. 2552 พบวา มีประชากรเสียชีวิต จากกลุมโรคไม

ตดิตอเรื้อรัง มากกวา 300,000 คน หรอืคดิเปน 73 % ของการเสยีชีวติของประชากรไทยทั้งหมดในป 2552 

และมีผูปวยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูปวยไตวายระยะสุดทาย 2 แสนคน และมี

ผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นปละประมาณ 10,000 คน โดยผูปวยไต 1 คน มีคาใชจายในการลางไตเฉลี่ยเดือนละ 

30,000 บาท แตละปใชงบประมาณถึงกวา 17,000 ลานบาท (ขอมูลจากสมาคมโรคไต) ขอมูลจาก 

Dashboard – HDC – กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 พบวา มีผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ 4 

จํานวน 86,708 คน และในระยะนี้หากไดรับการดูแลสุขภาพอยางดีจะทําใหลดระยะการปวยจากระยะที่ 4 

เปนระยะที่ 3 หรืออยูในภาวะคงที่ระยะที่ 4 ขอมูลบทเรียนจากกําแพงเพชรของสถาบันไตภูมิราชนครินทร 

รวมกับโรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ระบุวา หากผูปวยโรค

ไต ไดรับการดูแลตั้งแตระยะแรกๆ ในโรงพยาบาลชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ จะชะลอการเกิดไตวายระยะ

สุดทายนานขึ้น จาก 7 ป เปน 14 ป 

ประเทศไทยมีเปาหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศมุงหวังใหเกิดการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

(Self Care) ใหประชาชนไดเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่ใชประพฤติปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ดวยกันเอง ในการปองกันและสงเสรมิสุขภาพ ระวังรักษารางกายใหสะอาดปราศจากเช้ือโรค ภัยอันตราย ที่

อาจจะทําใหบาดเจ็บ ปวย เสี่ยงหรือพิการ การดูแลจิตใจใหสดช่ืนแจมใสและระวัง ภัยจากสังคม ตลอดจน

การวเิคราะหสบืคนหาโรคและการรักษาขั้นตนดวยตนเอง โดยการใชองคความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรพื้นฐานในครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเริ่มจากการสรางระบบการ สรางชุมชนในชุมชนที่ตองมี

คนที่รูเรื่องสุขภาพ และเปนศูนยรวมในการใหคําปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพและเปนตัวจักรสําคัญในการ

ขับเคลื่อนสุขภาพในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุข ไดแก อสม. เพื่อกาวขาม รูปแบบอาสาสมัครที่มีอยูใน

ปจจุบันและผลักดันไปใหถงึเปาหมายของงานสาธารณสุขมูลฐาน คอืการมุงเนนใหคนไทยระดับบุคคล ระดับ

ครอบครัว สามารถวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงภัยสุขภาพ ตลอดจนดูแลสุขภาพดวยตนเอง และแกไข

ปญหาของชุมชนรวมกัน แบบพึ่งตนเองไดโดยการตอยอดขยายผลจากการดูแลสุขภาพชุมชนไปถึง

ครอบครัวอยางเปนระบบ บนฐานทุนเดมิที่มอียูนํามายกระดับ ปรับทัศนคต ิและเพิ่มเตมิความรู ประกอบกับ 



4 
 

การนําเทคโนโลยีมาใชประโยชนอยางเหมาะสม ตามบริบทมากขึ้น เพื่อใหประชาชนบนผืนแผนดินไทยอยู

อยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถชวยเหลือตนเองได พึ่งตนเองได โดยไมเปนภาระของ

ครอบครัวมากนักอันจะทําใหประเทศม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยนื และสบืไป 

ดังนั้นในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนขององคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อ

ประชาชนสุขภาพดี อยางกระทรวงสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนสูเปาหมายประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่ที่มี

ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยนืในชวงการเปลี่ยนผานของประเทศสูระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ในทศวรรษที่ 

21 ภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 กระทรวงสารณสุขจึงไดขยายเครือขายการสรางความรูใหประชาชนจาก

ชุมชน ไปสูถงึครัวเรอืน ดวยการกําหนดนโยบายสงเสริมใหมี อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ดวยการ

ใหนําบุตรหลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลมาเขารับการอบรม รูเรียนรูรวมกับญาติที่ปวยวาควร

จะดูแลอยางไรและจะทํา อยางไรใหคนในครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ

ครอบครัวในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง ซึ่งเปนการสรางกระบวนการใหประชาชนดําเนินการตามหนาที่ของ

พลเมืองในการมีความรู ความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพดวยตนเองอยางรับผิดชอบ

ดวย ความรูสึกวา “สุขภาพเปนของเรา” ในทุกครอบครัวอยางนอยครอบครัวละ 1 คน จะมี อสค. ที่มี

ความรูและเปนผูดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และเปนการเช่ือมโยงหนุนเสริมการเพิ่มคุณภาพและ

การเขาถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน ตลอดจนทําใหประชาชนพึ่งตนเองไดและเสริม 

พลังกําลังคนดานสุขภาพภาครัฐ ไดอีกทางหนึ่งดวย โดยเริ่มดําเนินการครั้งแรกตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 

เปนตนมา และเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง เกิดผลเชิงรูปธรรมของผลลัพธในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

อสค. และเสรมิสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพดวยตนเองระดับครอบครัว 

กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินงานสรางเครือขายสูครัวเรือน โดยการสรางความรูดานสุขภาพให

คนไทยไดเรยีนรูที่จะปองกันดูแลตัวเองในเบื้องตน ทัง้การปองกันโรคใน 4 กลุมวัย และสงตอไปยังชุมชนรอบ

ขาง ดวยการมอีาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ดวยการใหนําบุตรหลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัวหรือ

ผูดูแลมาเขารับการอบรมหรือเรียนรูรวมกับญาติที่ปวยวาควรจะดูแลอยางไรใหคนในครอบครัวมีสุขภาพ

แข็งแรง 

อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) โดยมีชุมชนเปนตัวสนับสนุนเปนการตอยอดการดูแลสุขภาพ

จาก อสม. เขาไปในครัวเรอืน เพื่อใหประชาชนมคีวามรูและสามารถดูแลตนเองได พรอมทั้งมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาของชุมชน โดยกําหนดเปาหมายวา ครอบครัวหนึ่งจําเปนตองมีอาสาสมัครประจําครอบครัว 

(อสค.) อยางนอย 1 คน ที่ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได ซึ่งจะทําใหครอบครัวไดรับการ
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ถายทอดความสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดทักษะทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว ในการวิเคราะห สามารถจัดการ

ความเสี่ยง ภัยสุขภาพและดูแลสุขภาพของผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและ

ผูดอยโอกาส ตลอดจนประชาชน 5 กลุมวัย ตั้งแตสมาชิกที่มี ในครอบครัวตนเอง รวมทั้งมีสวนรวมในการ

ดูแลสุขภาพและแกไขปญหาของชุมชน เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวม ของประชาชนในระดับครอบครัว

ที่จะเช่ือมตอและชวยเสรมิการดําเนนิงานของ อสม. ไดเปนอยางด ีมคีวามยดืหยุนมากกวา อสม. 

การเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพดวยตนเองระดับครอบครัวดวย อสค. เปนแผนงานตาม

ยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) กลุมงานดานสังคม ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป(พ.ศ.2559-2579) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม สอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาที่ยังยนื (SDG) เปาหมายที่ 3 ทําใหแนใจถงึการมสีุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่

ดี ของทุกคนในชวงอายุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 - 2564) ใน

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย : ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวน

คํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 

และพัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และยุทธศาสตรที่ 2 การสราง

ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมรวมถึงประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศไทย : เรื่องการวางแผนกําลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร และยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People 

Excellence) กองยุทธศาสตร 20 ปกระทรวงสาธารณสุข 

ความคาดหวังของผูไดรับการมอบหมายหนาที่ ใหปฏิบัติงานเปนแกนนําสุขภาพ ประจําครอบครัว 

(กสค.) มคีวามสําคัญอยางยิ่งวาจะทํางาน ใหลุลวงเปนผลสําเร็จในการเสรมิสรางสุขภาพแกคนในครอบครัว

เมื่อทุกๆครอบครัว มีสุขภาพที่ดียอมทําใหสุขภาพของชุมชนโดยภาพรวมดีไปดวยจึงเปนจะตองไดรับการ

สนับสนุนสงเสรมิพัฒนาวธิกีารทํางานใหเกดิประสทิธภิาพตามความคาดหวังของ กสค. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 คุณคาของงานคือประโยชนของเนื้องาน การสรางคนและการสรางสังคมที่ดีงาม รมเย็นเปนสุข    

รักในผลของความดีที่เกิดจากงาน และสรางความสามัคคี สุดทายผลงานของแตละคน แตละองคกรควร

เกื้อกูลกัน 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

ในการวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ 

1. เพื่อศกึษาถงึความรูสกึถงึคุณคาของการปฏบิัตหินาที่ กสค. 

2. เพื่อศกึษาถงึความปรารถนาที่จะ ใหการปฏบิัตงิาน ในหนาที่ กสค. บรรลุตามวัตถุประสงค 

3. เพื่อศกึษาถงึแนวคดิการทํางานใหบรรลุผลที่ยั่งยนื 

ระเบยีบวธิกีารวจัิย 

 การศกึษาวจัิยเรื่องความคาดหวังของ กสค. เมื่อไดปฏิบัติหนาที่แลวซึ่งอยูในเขตพื้นที่ เทศบาลเมือง

ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาความคาดหวังของ กสค. วามีความ

คาดหวังที่จะใหเกิดความสําเร็จในงานที่ปฏิบัติอยางไร เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการใชแบบสอบถาม

สัมภาษณ ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปน กสค. ซึ่งเปนผูที่มาจากครอบครัวที่ผูวิจัยไดคือสัมภาษณ

เก็บขอมูล ซึ่งเปนการสํารวจแนวคิดในการจัดระบบการดูแลสุขภาพ ระดับครัวเรือนและการจัดใหมี กสค. 

ขึ้น เมื่อเดอืน ตุลาคม 2559 

ขอบเขตในการศึกษา 

 การศกึษาครัง้นี้จะศกึษาถงึความรูสกึ ถงึคุณคา ความปรารถนา และแนวคดิในการทําหนาที่ กสค. 

ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนประชากรที่อยูในครอบครัวที่เคยใหสัมภาษณถึงการจัดการ

ระบบดูแลสุขภาพในระดับครัวเรอืนในเขตเทศบาลเมอืง ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งเปนผูที่ไดรับการอบรมใหทําหนาที่เปน กสค. จํานวน 100 คน 
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ขอบเขตเน้ือหา 

 การวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมประชากรที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. กลุมตัวอยางในแตละกลุมอาชีพระดับการศึกษาและเพศวามีความรูสึกถึงคุณคาของการปฏิบัติ

หนาที่ กสค. อยางไร 

2. กลุมตัวอยางในแตละประเภทมสีิ่งที่ปรารถนาและมแีนวคดิในการทํางานเปนอยางไร 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ผลการวจัิยพบวา 

 1. ดานคุณคาในการทําหนาที่ กสค. กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภาคภูมิใจในการทําหนาที่ มี

หลักธรรมในการทํางาน และม่ันใจในความรูที่ไดรับการอบรมในการปฏบิัตงิาน 

 2. กสค. มคีวามปรารถนา ความรูเพิ่มเติม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน และเครื่องมืออุปกรณพื้นฐาน

ในการปฏบิัตงิาน 

 3. กสค. มีแนวคิดวา สายสัมพันธ เชน เครือขาย เพื่อนรวมสายงาน และการพบปะระหวาง กสค. 

เปนสิ่งจําเปนที่ควรไดรับการสงเสรมิ 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

 

- ระดับการศกึษา 

- อาชีพ 

- เพศ 

 

ความคาดหวังเพื่อการดูแลระบบ

สุขภาพในระดับครัวเรอืน 

- คุณคา (ความเห็น) ในการเปน กสค. 

- สิ่งที่ปรารถนา 

- แนวคดิในการทํางาน 
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อภปิรายผล 

1. การมีหลักธรรม คือ ความกตัญู พรหมวิหาร 4 เปนเครื่องยึดเหนี่ยว ที่ทําให กสค. ปฏิบัติงาน

ไดตามบรรทัดฐานที่สรางความแข็งแกรง ดานสุขภาวะแกครอบครัว 

2. เครื่องมือเครื่องใชพื้นฐาน เชน เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดคาน้ําตาลในเลือด เครื่องช่ัง

น้ําหนัก ควรใหการสนับสนุน แก กสค. 

3. การสรางความสัมพันธในรูปแบบเครือขาย การไดพบปะสังสรรคระหวาง กสค. เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูเปนสิ่งจําเปน 

ขอเสนอแนะในการทําการวจัิยคร้ังตอไป 

 ผูที่มคีวามสนใจศึกษาดานการสรางความแข็งแกรงดานสุขภาวะ ควรจะไดศึกษาเจาะลึก เพื่อขยาย

ผลใหเกดิการผนกึพลัง ของชุมชนเพื่อการที่ระบบสุขภาวะของชุมชนอยางยั่งยนื 

บรรณานุกรม 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. คูมือแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว 

(กสค.) 

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. แนวทางการดําเนินงานอาสาสมัครประจํา

ครอบครัว (อสค.) 

สํานักโรคไมตดิตอ.  คูมอือาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) กลุมดูแลผูปวยโรคไมตดิตอเรื้อรัง 

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ.  หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (2558). คูมือประกอบการเรียนรูการ

พัฒนาศักยภาพ อสม. และชุมชุนในการปองกันโรคไตเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพ.กรุงเทพฯ   

บรษิัท บอรน ทูบ ีพับลช่ิิง 

การจัดการระบบดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย 

จังหวัดนครราชสมีา 


