
 

อาสาสมัครกับสุขภาพ : บทบาทอาสาสมัครกับการพัฒนาด้านสุขภาพ 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30  

ณ ห้องประชุม 5301 อาคารสน่ัน เกตทุัศน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรรับผิดชอบ : กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข, ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต,ิ มูลนิธสิุขภาพไทย 
วิทยากร  

1. ดร.วรารัตน์ กิจพจน์   :  กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสขุ ท างาน อสม. 
2. คุณมีนา ดวงราศี   :  ศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน ศนูย์รับเร่ืองราวร้องเรียน 

สทิธิของภาคประชาชน จ.สริุนทร์ 
3. คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ  :  กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิสขุภาพไทย มีประสบการณ์ด้าน

สมนุไพร ภมิูปัญญาพืน้บ้าน และงานอาสาสมคัรดแูลเด็กในสถานสงเคราะห์ 
4. ไพศาล เจียมศิจนิดา  :  ผู้ด าเนินรายการจากกระทรวงสาธารณสขุ 

รูปแบบการประชุม  :  น าเสนอกรณีศกึษาและเสวนา 

 

 

สรุปประเด็นในภาพรวม 

 การท างานในมิติสขุภาพ ยงัมีประเด็นยอ่ยได้อีกหลากหลาย เช่น การดแูลผู้ ป่วยในชุมชน การดแูล
เด็กในสถานสงเคราะห์ การสร้างความเข้าใจหลกัประกนัสขุภาพ 

 อาสาสมคัรในมิติสขุภาพต้องอาศยัความรู้ ทกัษะ ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ เพื่อบริการรับใช้ได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ เป็นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ มิใช่เป็นภาระเพิ่มเติม 

 อาสาสมัครในมิติสุขภาพ นอกจากจะต้องเรียนรู้เร่ืองการบริการสังคมแล้ว ยังต้องเรียนรู้ท่ีจะ
ส ารวจ ทบทวน ขดัเกลาตวัตน การปฏิบติังานด้านจิตอาสาจึงเป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาสขุภาวะ
สว่นบุคคลและสขุภาวะของสงัคมด้วย 

 อาสาสมคัรสขุภาพต้องท างานทา่มกลางระบบความสมัพนัธ์รัฐและประชาชนท่ียงัมีความบกพร่อง 
มีช่องโหว ่จึงยงัมีช่องวา่งและพืน้ท่ีส าหรับอาสาสมคัรภาคประชาชนอีกมาก 



 

 ประเด็น ดร.วรารัตน์ : การปฏิบติังานของ อสม. เป็นปฏิบติัการอาสาสมัครท่ีมีมายาวนาน ซึ่ง
ได้รับการสนบัสนุนโดยการท างานของกระทรวงสาธารณสขุผ่านกาลเวลากว่าสามสิบปี ปัจจุบัน 
อสม.ก าลงัส าคญัของสงัคมไทยในการดแูลสขุภาพและขบัเคลือ่นประเด็นอ่ืนๆ 

 ประเด็นจากคุณมีนา : บทบาทของภาคประชาชน (อาสาสมคัร) หนึ่งคือการเข้าไปอยู ่สนบัสนุน 
ฟืน้ฟู เยียวยาประชาชนในมิติท่ีเก่ียวกับหลกัประกันสุขภาพ โดยนโยบายและกฎหมาย พ.ร.บ.
หลกัประกันสขุภาพได้ให้สิทธ์ิและหน้าท่ีในการท างานร่วมกับหลกัประกันสขุภาพในหลากหลาย
มิติ สว่นท่ีส าคัญท่ีประชาชนท าเองได้คือการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สิทธ์ิ ปกป้อง
คุ้มครองพิทกัษ์สทิธ์ิประชาชนผู้ใช้บริการสขุภาพ ตลอดจนช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจาก
การบริการสุขภาพ ผ่านการก่อตัง้และเป็นอาสาในศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพ ทัง้นี ้
อาสาสมัครในพืน้ท่ีนีต้้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการ และมีทศันคติท่ีถกูต้องเก่ียวกับการให้ 
คือ เห็นคนเทา่กนั เห็นคณุคา่ของสทิธ์ิของประชาชน 

 ประเด็นจากคุณวีรพงษ์: การท างานอาสาสมคัรเป็นสว่นหนึ่งของ การปฏิบติัธรรม การท าบุญ ท่ี
อาสาสมคัรจะได้เรียนรู้ พฒันากาย จิตใจ สงัคม รวมถึงปัญญาหรือจิตวิญญาณ ทัง้นี ้มลูนิธิต้อง
ท างานประสานความร่วมมือ คอ่ยๆ พฒันาระบบงานในสถานสงเคราะห์ให้รองรับการท างานของ
อาสา เช่น อาสาระยะสัน้ อาสาระยะยาว ตลอดจนท างานความรุ้ ขบัเคลื่อนนโยบายท่ีมีผลดีต่อ
การปรับปรุงระบบงานในสถานสงเคราะห์ให้ดีขึน้ ทัง้นีอ้าสาต้องเรียนรู้ท่ีจะท างานกับช่องโหว่ใน
ระบบ เรียนรู้ความยดึติดถือมัน่ ตลอดจนใคร่ครวญจนเกิดการเปลีย่นแปลงทศันคติและพฤติกรรม
ของตนเอง การท างานท่ีผ่านมาพบอย่างชัดเจนว่าอาสามีความสขุจากงาน งานอาสาสมัครจึงมี
พลงัเปลีย่นแปลงให้ประโยชน์ทัง้ทัง้แก่ผู้ รับบริการ และตวัอาสาเอง 

 
ขยายรายละเอียดการประชุม 
 
น าเสนอการท างานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
โดย ดร.วรารัตน์ กิจพจน์   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 
 

การเคล่ือนงาน อสม. เป็นอย่างไร เกิดผลกระทบอย่างไรต่อสังคมบ้าง 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกิด ขึน้ในระดับชาวบ้าน ในพืน้ท่ีห่างไกลความเจริญ 
เกิดขึน้เม่ือปี 2520 ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ เกิดโรคระบาด เราจึงคิดถึงการสร้างการมีสว่นร่วม
จากภาคประชาชนให้มาดแูลสขุภาพ ตวัเอง เกิดการลงกฎบตัรออตตาวา ประเทศรัสเสยี ท าให้เกิด



 

งานสาธารณสขุมูลฐาน เกิดการพฒันาก าลงัคน และก าเนิด อสม. (อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมู่บ้าน) 

 วิธีการคือ กระทรวงจะสาหาอาสาฯในหมู่บ้าน ถามว่าถ้าคนป่วยในหมู่บ้านจะไปหาใคร ต่อมามี
การพฒันาอสม. การพฒันา อสม.มีการให้ความรู้ด้านวิชาการ ทกัษะการบริการ การปฐมพยาบาล
เร่ิมต้น การตรวจเบือ้งต้น 

 ภารกิจของอสม.ในช่วงแรกคือการลดโรคติดต่อและโรคระบาด รูปธรรมคืองานส้วมสะอาด การท า
น า้สะอาด การฝึกฝนรับมือกับการระบาดของโรคท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีนัน้ๆ ตอ่มามีสว่นร่วมในโรค
อุบติัใหม่ เช่นโรคซาร์ ไข้หวดันก อสม.จึงเป็นเหมือนเจ้าหน้าท่ีคนหนึง่ในกระทรวง จวบจนบดันีคื้อ 
37 ปี ท าให้สถานะสขุภาพของประชาชนไทยดีขึน้ พ้นจากโรคติดต่อ โรคระบาด โรครุนแรง มาสู่
โรค NCD คือปัญหาโรคจากพฤติกรรม 

 อสม.จะได้รับการฝึกอบรมให้สามารถท างานคดักรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ ให้ดูแลตวัเอง 
พึง่ตวัเอง ให้มีกิจกรรมรณรงค์ อสม.อยูภ่ายใต้การดแูลมาตรฐานโดยกระทรวงสาธารณสขุ 

 ปี 2554 มีการจดัท ามาตรฐาน อสม. ให้เป็นท่ียอมรับ เป็นบุคคลท่ีได้รับการตรวจสอบจากสงัคมว่า
เป็นคนท่ีมีสมรรถนะ มีความสามารถ ไม่ใช่สง่ผลด้านลบ สนบัสนุนความรู้ให้เหมาะสม ให้เขาน า
ความรู้ไปใช้ได้ จัดการพืน้ฐานระบบในพืน้ท่ีให้ได้ มีสโลแกนว่า แม้เป็นชาวบ้าน ก็ดูแลสุขภาพ
กนัเองได้  

 อสม.จึงเป็นการปลกุจิตส านึกให้ดูแล ตนเอง ครอบครัว เพื่อนบ้านได้ อสม.ดูแล 10-15 ครัวเรือน 
อยูใ่กล้ชิดกบัพืน้ท่ี อสม.ยงัเป็นสมาชิกในองค์กรอ่ืน ทัง้เขตเมืองและชนบท 

 อสม.จึงเป็นจิตอาสาอยู่คู่กระทรวง สาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสมัพันธ์ การแก้ไข
ปัญหาสขุภาพ การสร้างขวญัก าลงัใจ อสม.นอนห้องพิเศษฟรีได้ การท าความดีของ อสม. เม่ือมี
การคดัเลือก อสม.แล้วก็จะเข้าสูก่ระบวนการได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เหรียญเงินดิเรกคณุาภรณ์ 
มีการเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ มีระยะเวลายาวนานเชิดชูเกียรติทกุ 10 ปี มีการประกวด
แข่งขนัในระดับหมู่บ้าน อ าเภอ จังหวดั เขต ภาค ตอนนีมี้อสม.เช่ียวชาญดีเด่น สาขาต่างๆ เช่น 
ควบคุมโรคติดต่อ เป็นบุคคลตัวอย่าง ถ่ายทอดสุขภาพดีให้เกิดแก่ประชาชนในพืน้ท่ีให้เป็น
ตวัอยา่ง  

 ปัจจุบนั อสม.เป็นต้นทนุส าคญัของกระทรวงสาธารณสขุ หนว่ยงานรัฐอ่ืนๆ ยงัเข้ามาขอใช้บริการ 
ท าให้อสม.ปัจจุบนัมีหลายบทบาทหน้าท่ี มีหลายภารกิจ  

 อสม.หลังจากท่ีได้รับอบรมแล้ว มีความเสียสละ รัก ภาคภูมิใจในสิ่งท่ีท า มีคณะกรรมการด ู
ประชาชนยกยอ่งสรรเสริญ คิดท าเพื่อสว่นร่วม 



 

 ปัจจุบนั อสม.ได้เรียนรู้ สนใจ แสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสมยัใหม่พฒันาสมุนไพร ท าให้ชุมชน
รวมตวักนัท ากิจกรรม มีสว่นร่วม ท าให้ประชาชนสขุภาพดีได้ 

 คา่ตอบแทน 600 บาทของ อสม. คือคา่ป่วยการ ภาครัฐมีความเมตตา อสม.มีฐานะยากจน อสม.
เป็นเกษตรกร รับจ้างท างาน มาประชุมก็ต้องหนีครอบครัวมาท างาน มีมิตรภาพสัมพันธ์ต่อ
เครือข่าย ดงันัน้เม่ือเป็นอาสาสมคัรก็ไม่มีเงินช่วยเหลอื ภาครัฐส่วนใหญ่มาในหน้าฝน แตก็่ต้องมา
ท างาน ท าให้มีเงินคา่ป่วยการ สนบัสนนุการท างานของ อสม.  

 
น าเสนอการท างานของ อาสาสมัครของส ำนักงำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ 
โดย คุณมีนา ดวงราศี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน 
สิทธิของภาคประชาชน จ.สุรินทร์ 

 ก่อนหน้าปี 40 การรักษามีลกัษณะสงเคราะห์จากภาครัฐ  

 ผลจาก รธน. ปี 2540 มีเครือข่ายภาคประชาชน รัฐต้องจัดสวสัดิการให้ภาคประชาชน แต่ไม่มี 
พ.ร.บ.ลกู สนบัสนนุรัฐธรรมนญู การเมือง ประชาชน และงานวิชาการของนพ.สงวนจึงเกิดขึน้ ในปี 
2545 ในฐานคุ้มครองสทิธ์ิสขุภาพ มองว่าสขุภาพเป็นสิทธิ ไม่ใช่การสงเคราะห์ เปลี่ยนทศันะการ
มองสขุภาพ ประชาชนจึงเป็นเจ้า ประชาชนจึงเข้าไปมีสว่นร่วมของประชาชนมีหลายด้าน เข้าไป
เป็นคณะอนกุรรมการ ในพ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

 แตเ่ดิม กระทรวงสาธารณสขุเป็นผู้จดัซือ้และขาย แต่พ.ร.บ.หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติท าให้เกิด
การจดับริการ ให้กระทรวงสาธารณสขุเป็นผู้ให้บริการ 

 ประชาชนอยู่ทัง้ 2 ส่วน ใน อสม. เป็นลูกมือหมอ สปสช. ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของประชาชน มีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ เป็นคณะกรรมการ ม.41 กรณีเกิด
เสียหายจากการบริการรักษา การเยียวยา ช่วยเหลือโดยไม่ต้องชีผิ้ดถูก ในระดับเขตมีกลไก 13 
เขต ร่วมจดัการสขุภาพ เป็นอนกุรรมการระดบัเขต มีงบประมาณสร้างเสริมสขุภาพ ให้ประชาชน
ของบมาท าโครงการสร้างเสริมสขุภาพ ประชาชนยงัเข้าไปอยูใ่นบอร์ดการพฒันาระบบบริการ 

 จุดส าคญัส าหรับอาสาสมัครคือเข้าไปอยูใ่นศูนย์ประสานงานหลกัประกันสขุภาพ มีบทบาทในการ
เผยแพร่ข้อมลู สร้างความเข้าใจระบบหลกัประกนัสขุภาพ รับเร่ืองร้องเรียนจากการบริการ ติดตาม
พัฒนาคุณภาพการบริการในพืน้ท่ี สนับสนุนกามีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชนในการจัดกิจกรรม
สง่เสริมสขุภาพ พฒันาระบบฐานข้อมลู สนบัสนนุการเช่ือมร้อยเครือขา่ย 9 ด้าน 

 อาสาสมัครยงัสามารถเข้าไปช่วยงานกลุม่มิตรภาพบ าบดั ท าหน้าท่ีในหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอิสระ
ได้ด้วย กรณีมีปัญหาในระบบบริการ ประชาชนสามารถท าเองได้เร่ิมจากกรเป็นจิตอาสา 



 

 คณุมีนาชวนให้เราเป็นอาสาสมัครในหน่วยรับเร่ืองร้องเรียน คุ้มครองสิทธ์ิของประชาชน เราต้อง
เข้าใจระบบหลกัประกนัสขุภาพ เป็นหวัใจท่ีท าให้ทุกคนอยูอ่ยา่งมัน่ในวา่เรามีหลกัประกนัสขุภาพ 
เป็นเร่ืองท่ีเราเรียนรู้ ประชาชนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในงบสร้างเสริมสขุภาพได้ 

ผลที่เกิดขึน้ ลดปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน  

 การเกิดขึน้ของหน่วยงานดังกล่าว ท าให้ประชาชนรับรู้สุขภาพในมิติสิทธ์ิ คนไข้รับรู้แพทย์ใน
ลกัษณะเท่ากันมากขึน้ เจรจาต่อรอง รองขอกันได้ หน่วยนีย้กระดบัอ านาจของคนไข้ให้เท่าเทียม
กบัหมอมากขึน้ รู้สทิธ์ิช่วยเพ่ือนๆ ได้หลายทางมากขึน้ 

 หนว่ยนีย้งัสง่ตอ่ให้เกิดการยติุการตัง้ครรภ์ปลอดภยัได้มากขึน้  
 

น าเสนอการท างานของ อาสาสมัครมูลนิธิสุขภาพไทย 
โดย คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ   มูลนิธิสุขภาพไทย 

 มลูนิธิสขุภาพไทย มีพฒันาระบบคิดจากมองด้านกาย สงัคม จิตใจ สูจิ่ตวิญญาณ งานอาสาสมคัร
สามารถตอบโจทย์ได้ทัง้ 4 มิติ  

 เม่ือสิบปีท่ีแล้วมูลนิธิท างานรณรงค์เร่ืองการฉลาดท าบุญ พยายามบอกว่างานอาสาสมคัรคือการ
ท าบุญ ขดัเกลากิเลสของตนเอง  

 ตอนนัน้มูลนิธิมีความรู้เร่ืองการนวดเด็ก สมัผัสเด็ก เราฝึกอบรมคนชัน้กลางในเมืองอบรมให้
อาสาสมคัรนวดสมัผสั อยูก่บัเด็กในสถานสงเคราะห์ เวลา 3 เดือน  

 คณุวีรพงษ์เสนอวา่งานอาสาสมัครคือ การปฏิบติัธรรม ไปสปัดาห์ละคร่ึงวนั นวดเด็ก ตลอดสิบปี 
สิบปีมีอาสาสมัครมาพันกว่าคน เราออกแบบให้มีอาสาสมัครระยะยาว 200 คน ใน 5 สถาน
สงเคราะห์ ทัง้เด็กปกติ พิการ และเด็กโต  

 การมีอาสาสมัครนีท้ าให้มีพัฒนาการด้านสขุภาพ อาสาสมัครควรจะท าให้อาสาได้ดูแลตัวเอง 
อาสาต้องมีกระบวนการดแูลจิตใจตวัเองด้วย  

 เด็กในสถานสงเคราะห์จ านวนมากเงียบ เก็บตวั เพราะกลวัการพรัดพรากซ า้ซ้อน เม่ือมีอาสาสมคัร
มา ท าให้เด็กได้พฒันามิติทางจิตใจ สงัคม อาสาช่วยท าให้เด็กมีพฒันาการพดูดีขึน้ การมีอาสาท า
ให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในสถานสงเคราะห์ให้รองรับเด็กได้ การอยู่ต่อดูแลต่อเน่ือง
ของอาสา ท าให้เด็กได้รุ้จักรับผิดชอบชั่วดี จริยธรรมเล็กน้อย อาสาสมัครจึงช่วยเร่ืองมิติสขุภาพ
อยา่งสมดลุ คือ พุง่ความดีออกไปข้างนอก และได้ตรวจสอบตวัเอง ลดการจ้องจบัผิด 

 สุขภาพของอาสาสมัครต้องดีขึน้เหมือนการปฏิบัติธรรม การเข้ามาดูแลเด็กยังเปลี่ยนแปลง
ทศันคติ พฤติกรรม สขุภาพของอาสาสมคัรอยา่งลกึซึง้ เกิดแงคิ่ด มมุมองตอ่ชีวิตท่ีมีวฒุิภาวะ 



 

 อาสาสมัครมีผลต่อการเิิดประโยช์ตอ่สงัคมเยอะ เราควรย้อนกลบัมาดูแลการเปลีย่นแปลงตวัเอง
ด้วย ชุมชนอาสาสมัครเองก็เกิดการรวมตัว เป็นชุมชน เรียนรู้ช่วยเหลือกันด้วย การท างาน
อาสาสมัครต้องสรุปบทเรียน คุยกัน อาสาสมัครจึงเป็นการท าบุญอย่างชาญฉลาดด้วย แต่มิได้
หมายถึงวา่จะไม่ทะเลาะกนั  

 การดูแลเด็ก ตอนแรกจะอยากไปให้ความสขุกับเด็ก ตอนนีไ้ด้รับความสขุจากเด็ก ชุ่มช่ืนหวัใจ มี
ความสขุ 

 อาสาสมัครยงัท าให้ต้องขยบัน โยบายสถานสงเคราะห์ด้วย ต้องมีนโยบาย มีกลไกคณะกรรมการ
ประจ าบ้าน ปรับระบบกันบนโต๊ะ ท าให้มีผู้ประสานงานคณะกรรมการ ต้องมีบุคลากรของบ้าน 
และแกนหลักของอาสาสมัคร ต้องท างานกับอธิบดีด้วย มูลนิธิสุขภาพไทยจะไม่อยู่ใน  สถาน
สงเคราะห์ตลอด เราเป็น application ให้ install ในระบบกระทรวง พ.ม. แล้วรันขึน้มา จากนัน้
ถอนตวัมาสบัสนนุ สถานสงเคราะห์ยงัต้องการอาสาสมคัรอีกจ านวนมากมาย 

 ต่อไปจะปรับเปลี่ยนทัศนคติการ บริจาคของในสถานสงเคราะห์ การให้ ถ่ายรูป การให้เงินเด็ก 
เลีย้งอาหารเด็ก  การบริหารเด็ก สถานสงเคราะห์ยาก เราไม่รู้วา่คนบริจาคเส้นใหญ่ขนาดไหน 

 ตอนนีบุ้คลากรในระบบทุกข์มาก เราจะท าอย่างไรให้ช่วยสนบัสนุนเจ้าหน้าท่ีในสถานสงเคราะห์
ด้วย 

 
ทัศนคติเร่ืองการให้ 

 การให้ควรเปลีย่นจากมิติการสง่เสริมบารมี เพื่อการสง่เสริมตวัตน การให้ควรอยใูนฐานการเห็นคน
เทา่กนั จะสง่เสริมเร่ืองการคุ้มครองสทิธ์ิ  

 สงัคมท่ีแข็งแรงคือประชาชน ประชาชนใหญ่สดุ สร้างการมีสว่นร่วมท่ีใหญ่ท่ีสดุ แตก็่มีโอกาสล้มได้ 
มีการสร้างกระแส ล้มละลาย ขาดทนุจากการรักษา ควรจะติดตาม 

 ก่อเกิดกลุม่คนรักหลกัประกนัจ านวนมาก มีการคยุเร่ืองสทิธิสขุภาพ อยากให้เราลองศึกษาเร่ืองนี ้
เข้าไมีสว่นร่วมการพิทกัษ์สทิธ์ิ อยากพดูถึงในนามกลุม่คนรักหลกัปะรกนั 

 หวัใจคนเป็นอาสาสมคัรเร่ืองการคุ้มครองสทิธ์ิ ต้องติดอาวธุทางปัญญาในบางเร่ือง บางครัง้เราใช้
ใจอาสาได้ แต่ยงัจ ากัด หากติดเร่ืองอคติ การตัดสิน ควรจะท าด้วยความเข้าใจ ความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมาย เพื่อเช่ือมตอ่โครงสร้าง ช่วยเหลอืคนได้มากขึน้ 

 


