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บทคัดย่อ 

การศึกษา เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก อสม. ของต าบลบ้าน
แขม อ าเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์  

1)  เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของสมาชิก อสม. เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อศึกษาการปรับใช้
และถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก อสม. แก่ชุมชน  

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ สมาชิก อสม.ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแขม และต าบลนาชุม สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมัง
สาหาร และสมาชิก อสม. รวม 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง การสนทนา
กลุ่ม แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา พร้อมเสนอผลการศึกษาในรูปความเรียง  

ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1)  ความรู้และความ
เข้าใจ คือ การใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน อดออม ประหยัด ส่วนหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักพอประมาณ มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี  2)  การปรับใช้และถ่ายทอด 2.1) การปรับใช้ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กิน ซึ่งเป็นการลด
รายจ่ายแก่ครอบครัว การใช้พืชสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี  แต่ชุมชนยังใช้ยาหรือสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีค่านิยม
และหลงเชื่อในสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 2.2) การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวยังน้อยเนื่องจากเน้นการป้องกันโรคติดต่อ และจะ
มีเรื่องการใช้ยา สารเคมี ภายในครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการรักษาสุขนามัย และป้องกันโรคติดต่อตลอดจน
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส่วนข้อเสนอแนะ มี 2 ประเด็น คือ 1. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อสม. ให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในครัวเรือน และชุมชน  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต.ฯลฯ ควรส่งเสริมบทบาทหน้าท่ี
โดยก าหนดให้สมาชิก อสม. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น จัดท าแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน  

ค าส าคัญ: สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
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Abstract 
The study of understanding and delivering knowledge of sufficiency economy of Village Public 

Health Volunteers of Bankham sub-district, Phiboon Mangsahan district, Ubon Ratchathani province. The 
objectives of this research were 1) study on the understanding of village health volunteers about the 
sufficiency economy philosophy. 2) to study on deployment and transfer of core philosophy of the 
Department. To the community. 3) to propose guidelines role of economy self-sufficiency The village 
health volunteers. Population samples used in this study include: director of health promotion hospital in 
Bankham sub-district and Nachum sub-district, health Phiboon Mangsahan district. And members village 
volunteer health total of 35 people. Tools used in this study were: a structured interview instruments 
used in the study consists of a structured interview group chat the data were analyzed using descriptive. 
The results were presented in the essay.  

The results showed that cognition and transfer of philosophy of sufficiency economy are as 
follows: 1)   knowledge and understanding is sufficiency at a degree of not doing something too little or 
too much. The principle of sufficiency economy philosophy is the principal modesty, rationale or 
reasonableness, and good self-immunity. 2) Deployment and transfer of knowledge. 2.1) Deployment by 
planting vegetables to eat out. Reducing costs to families. The use of herbs instead of using chemicals. 
The community has a drug or chemical majority Due to the popularity and trust in the media in various 
forms. 2.2) the transfer of knowledge is still insufficient since the prevention of communicable diseases 
and it is about the use of chemicals in the home and in public spaces. In order to maintain a hygienist and 
prevention of infectious diseases as well as environmental sanitation. 

The recommendations have 2 issues.  
1.   The role of the department of Village Health volunteers. Lead the principle of Sufficiency 

Economy Philosophy adapted to household and communities.  
2. The relevant authorities such as sub-district administration should promote the role by 

assigning volunteers. Participation in community development, such as community health development 
plan. 

Keywords: Village Health Volunteers Members  

บทน า 
 ด้วยปัจจุบันเป็นยุค โลกาภิวัตน์  หรือโลกไร้
พรมแดน  ผลกระทบท่ีตามมาคือ กระแสทุนนิยม ค่านิยม 
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก  การลอกเลียนแบบ  การรับในสิ่ง
ต่างๆ น ามาใช้ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย   จึงได้เกิดหลัก
แนวคิดในการด ารงชีวิต ที่เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ขัดแย้ง
หรือคัดค้านกระแสโลกาภิวัฒน์หรือทุนนิยม คือ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ในสังคมชุมชนขนาดเล็ก คือ ระดับหมู่บ้าน  มี
ตัวแทนสังคมที่มีบทบาทส าคัญดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสามาท างาน 
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    (อสม.) โดย
ท าหน้าที่ไนการ แก้ข่าวร้าย กระจ่ายข่าวดี ช้ี 
บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน  
ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2554 : 6) ผู้ ศึ กษ าจึ งมี ค วามสน ใจ ว่ า อ าส าสมั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่และน าไปปรับใช้ในชีวิต
ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนมากน้อย
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เพียงใด เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.) จ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างแก่สังคมในการด ารงชีวิตด้วย
ความพอเพียงและมีความสุข  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1 . เพื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ข อ ง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อศึกษาการปรับใช้และถ่ายทอดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางบทบาทหน้าทีเ่กี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
พื้นที่ด าเนินการศึกษาคือ ต าบลบ้านแขม  อ าเภอพิบูลมัง
สาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ในเขตต าบลบ้านแขม ประกอบไปด้วยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแขมและต าบลนา
ชุม  สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร  สมาชิก อสม. รวม  
35  คน 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้มาจาก   
2  แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) เป็นจาก
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นจากการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย กฎหมาย ต ารา 
รายงานประจ าปี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) ประกอบด้วยค าถาม 3  ส่วน 
ได้แก่  (1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
สัมภาษณ์ (2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
การถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก 
อสม. (3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการ
ปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีเพิ่มเติมของสมาชิก อสม.   
 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสมาชิก อสม. 
 1. ความหมายและหลักการของหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น สรุปความได้ว่าสมาชิก 
อสม. มีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การ
ใช้ชีวิตแบบพออยู่ พอกิน อดออม ประหยัด ส่วนหลักการ
ของปรัชญ าเศรษฐกิจพอ เพี ยง คื อ  หลั กของการ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับ 
สุเมธ ตันติเวชกุล (2544: 2844-291) กล่าวว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้
โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานของตนเองให้ดี
เสียก่อน 
 2. สมาชิก อสม. ได้ให้ความส าคัญของการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต และสังคมไทย 

2.1 หลักพอประมาณ เป็นการด ารงชีวิตแบบ
พอดี ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ก่อให้เกิดหนี้ในการด ารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว  และไม่ท าให้ ครอบครัวต้อง
เดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ ประยงค์ รณรงค์ (2546: 13) 
กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพึ่งพาตนเอง 
การท าให้เกิดความพอเพียงระดับครอบครัว  

2.2 หลักมีเหตุผล เป็นการด ารงชีวิตโดยการคิด
และตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุและผล ท้ังยังค านึงถึงความ
รอบครอบ ความเหมาะสมต่างๆ และผลที่ตามมาทั้งใน
ระดับครอบครัวและชุมชน 

2.3 หลั กภู มิ คุ้ ม กั น ใน ตั ว เอ งที่ ดี  เป็ นการ
ด ารงชีวิตที่เป็นผลมาจากการพอประมาณและมีเหตุและ
ผล ส่งผลให้ชีวิตไม่เดือดร้อน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมี
เหตุจ าเป็นต่างๆ ที่ เกิดขึ้น  ซึ่ งสอดคล้องกับ  สุนทร 
กุลวัฒนวรพงศ์ (2544: 55-57) กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการด ารงอย่างไม่
เดือดร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ที่
ส าคัญ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน  
 3. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันสมาชิก อสม. ได้น าหลักการ 
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3.1 พอประมาณมาใช้ในการด ารงชีวิตด้วยการ
ปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กิน ซึ่งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้  แก่ครอบครัวซึ่ งน ามาสู่ การลดภาระหนี้ สิน
สอดคล้องกับ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ (2544: 55-57) 
กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาค
หนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคม
นั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ  ที่ เราไม่ได้ เป็น
เจ้าของ  

3.2 การพึ่ งตนเองเลือกใช้ยา สารเคมี เท่าที่
จ าเป็นและเหมาะสม (มีเหตุผล) การรักษาสุขภาพที่ดี 
ตลอดจนการใช้พืชสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี และการใช้
สารเคมีเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว  
 3.3 การลดการใช้ยาและสารเคมีในชุมชน (มี
ภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี) ชุมชน มีการใช้ยาหรือสารเคมีเป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากมีค่านิยมและหลงเช่ือในสื่อโฆษณาใน
รูปแบบต่างๆ ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จึงเป็นการเพิ่ม
รายจ่าย 
 4. การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่สังคม หมู่บ้าน 
 4.1 ก า รล ด ภ าระ ห นี้ สิ น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว 
(พอประมาณ)  ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องการลดภาระ
หนี้สินและครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่มากเท่าที่ควร
เนื่องจาก หน้าที่ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันโรคติดต่อและ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 4.2 การพึ่ งตนเองเลือกใช้ยา สารเคมี เท่ าที่
จ าเป็นและเหมาะสม (มีเหตุผล)   มีโอกาสถ่ายทอดการ
เลือกใช้ยาและสารเคมีแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดต่อ ทั้งนี้ยังส่งเสริม การรักษาอนามัย
ของร่างกาย การให้ภูมิคุ้มกันโรค สอดคล้องกับ 4.3  
การลดการใช้ยาและสารเคมีในชุมชน (มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวเองที่ดี )  ได้มีโอกาสถ่ายทอดการลดการใช้ยาและ
สารเคมีแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่อ ท้ังนี้ยังส่งเสริม การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและแนวทางการปรับปรุงบทบาทหน้าที่
เพิ่มเติมของสมาชิก อสม.   

 1. ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อสม. 
ในการเป็นแบบอย่างการด ารงชีวิตพอเพียงแก่สังคม 
 1.1 ก า รล ด ภ าระ ห นี้ สิ น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
(พอประมาณ)ไม่ควรเอาตัวช้ีวัดการท างานที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่ มาก าหนดให้ สมาชิก อสม. 
ปฏิบัติ ส่งผลในเรื่องขาดประสิทธิภาพในงาน สุขอนามัย 
และควรเพิ่มนโยบายด้านการด ารงชีวิตด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครอบครัวสมาชิก อสม. ซึ่งมีหลัก
ในการด ารงตนแบบพอเพียง ใช้ได้กับทุกๆ เรื่องในการ
ด าเนินชีวิต  
 1.2 การพึ่ งตนเองเลือกใช้ยา สารเคมี เท่ าที่
จ าเป็นและเหมาะสม (มีเหตุผล) ให้ใช้พืชสมุนไพรหรือ
การแพทย์โบราณหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนการใช้ยาหรือ
สารเคมีในการป้องกันหรือรักษาโรคต่างๆ ในท้องถิ่น
สมาชิก อสม. ส่วนหนึ่งนั้นยังขาดความรู้และทักษะที่ดีพอ
เกี่ยวกับการใช้ยาหรือสารเคมี ภายในครอบครัว ดังนั้น 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน สอดคล้องกับ 
 1.3 ลดการใช้ยาและสารเคมี ใน ชุมชน (มี
ภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี) ควรเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของสมาชิก 
อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชุมชน จะส่งผลประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในงานสาธารณสุข การขยายแนวคิด การแพทย์ชุมชน 
การเพิ่มเครือข่าย อสม. และการรวมกลุ่มของสมาชิก อส
ม. จะท าให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  
ชุมชนมีสภาพดี และผลที่ตามมา ชุมชนมีการใช้ยาหรือ
สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยลงสอดคล้องกับ  
 2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต.ฯลฯ ควร
ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อสม. เกี่ยวกับ ความรู้ 
การปรับใช้ และถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.1 ก า รล ด ภ าระ ห นี้ สิ น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
(พอประมาณ)  การเป็นต้นแบบ อสม. แห่งความพอเพียง 
การเป็นวิทยากรบรรยายความรู้การด ารงชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการประหยัดอดออม ที่
ลดภาระหนี้สินแก่ตนและครอบครัว และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ไม่ให้ความส าคัญในด้านนี้ 
 2.2 มีเหตุผล (การใช้ยา และสารเคมีที่จ าเป็น)
การคัดเลือกสมาชิก อสม. ดีเด่นด้านสุขภาพอนามัยจะ
กระตุ้นให้ ลดการพึ่งพาสารเคมี และยาในครอบครัว 
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พร้อมๆ กับการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิก อสม. เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติฯลฯ  
 2.3 มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี  (ลดการใช้ยาและ
สารเคมีในชุมชน) การก าหนดนโยบายให้มีคณะท างาน
ระดับต าบลโดยมีสมาชิก อสม. เป็นแกน าด้านสุขนามัย 
การให้สมาชิก อสม. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น 
จัดท าแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข จะท าให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง ครอบครัว 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชน ส่งผลให้ลดใช้ยา และ
สารเคมี  ที่ เป็นอันตรายหรือยาและสารเคมี ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ท าให้สร้างภูมิคุ้มกันโรค แก่ชุมชน
หมู่บ้าน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สมาชิก อสม. มีความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคือ การใช้ชีวิตแบบพออยู่  พอกิน อด
ออม ประหยัด ส่วนหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ หลักของพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  
 2. การปรับ ใช้และถ่ ายทอดห ลั กป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพี ยงของสมาชิก   2.1 การปรับ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน   2.1.1 หลักพอประมาณมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กิน ซึ่งเป็นการ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก่ครอบครัว 2.1.2 การมีเหตุผล 
คือการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี ตลอดจนการใช้พืชสมุนไพร
แทนการใช้สารเคมี 2.1.3 มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีคือ 
ชุมชน ใช้ยาหรือสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีค่านิยม
และหลงเชื่อในสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นการเพิ่ม
รายจ่าย 2.2 การถ่ายทอดความรู้ 2.2.1 พอประมาณ คือ 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชนใน
พื้ นที่ เนื่ องจาก ขาดโอกาส เพราะเน้นการป้องกัน
โรคติดต่อ 2.2.2 มีเหตุผลคือ มีโอกาสถ่ายทอดการเลือกใช้
ยาและสารเคมีภายในครัวเรือนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
รักษาอนามัยของร่างกาย 2.2.3 มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี 
คือ มีโอกาสถ่ายทอดการลดการใช้ยาและสารเคมีแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ  
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก อสม. ให้แทรกสอดการด ารงชีวิตด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การน าหรือประยุกต์ความรู้ทาง
สมุนไพรหรือการแพทย์โบราณหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแทน
การใช้ยาหรือสารเคมีในการป้องกันหรือรกัษาโรคตา่งๆ ใน
ท้ องถิ่ น  ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ พ ร้อมๆ  กั บ งานด้ าน
สาธารณสุข  
 2.   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อบต. ฯลฯ  
  2.1 ควรส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสมาชิก   อส
ม. เกี่ยวกับ ความรู้ การปรับใช้ และถ่ายทอดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเพิ่มองทางสื่อสารหรือโอกาส
ในการถ่ายทอดความรู้ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง เช่น 
การเป็นต้นแบบ อสม. แห่งความพอเพียง การเป็น
วิทยากรบรรยายความรู้การด ารงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมๆ กับการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อสม. เช่น ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบั ติ  งาน เป็นสิ่ งจ าเป็ นที่ จะท าให้ สมาชิก  อสม . 
ปฏิบัติงานหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  ควรมีการเพิ่มจ านวนสมาชิก อสม. ในแต่
ละหมู่บ้าน เนื่องจากปริมาณ การรักษาสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชนมีมาก ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานใน 
  2.3 การมีกฎหมายหลัก เกี่ยวกับสมาชิก อสม.
คุณสมบัติ  ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ส่วน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนพัฒนา  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขมที่
ส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จั ย แ ล ะ ขอขอบพระคุ ณท่ านผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร  อาจารย์ที่ปรึกษา ที่
กรุณาให้ค าแนะน าและการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่   
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