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คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.
อําเภอบานหลวง ประจําป 2561

งานสุขภาพภาคประชาชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
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คํานํา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน (อสม.) ในยุคปจจุบัน นับวันมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลและ
พัฒนาสังคม จากการใหบริการใน 14 องคประกอบเปนผูนําในการสรางสุขภาพเชิงรุก เปน อสม. นักพัฒนา
นักวิเคราะห และวางแผนงานสุขภาพภาคประชาชนรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ และกลุม
องคกรตาง ๆ ในชุมชน เพื่อพาชุมชนไปสูเปาหมายสุขภาวะ เปนสังคมอยูดี มีสุข ประชาชนมีสวนรวมแสดง
บทบาทในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม รวมสรางมาตรการ
ทางสังคม มีกลไกการจัดการระบบสุขภาพในชุมชน พัฒนาเฝาระวังของชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ใหความสําคัญเรื่อง อสม. และ ศักยภาพของ อสม. วามีความ
จําเปนยิ่ง เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดตามบทบาทที่ควรจะเปนและสอดคลองสถานการณการเปลี่ยนแปลง
อัน มาจากเหตุ ป จ จั ย ที่ ห ลากหลายทํ า ให ป ญ หาสุ ข ภาพของคนไทยในป จ จุ บั น มีค วามซั บ ซ อน ดั งนั้ น การ
เสริมสรางศักยภาพใหกับ อสม. จึงตองมีความสําคัญอยางยิ่ง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อําเภอบานหลวง ประจําป 2561 ขึ้น ถายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน
สุขภาพภาคประชาชน และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อสม. อําเภอบานหลวง ประจําป 2561 เพื่อให
การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนเปนมาตรฐานเดียวกัน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และพลังของ อสม. วาพรอมที่จะ
ขับเคลื่อนสุขภาพไปสูจุดหมายปลายทางรวมกัน ดวยความหวังที่อยากเห็นประชาชนชาวไทย มีความสุข และ
เกิดความรวมมือ ในการจัดการสุขภาพชุมชนไดดวยตัวชุมชนเอง
งานสุขภาพภาคประชาชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
ธันวาคม 2560
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สารบัญ
คํานํา
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สารบัญ
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ อสม.

4

นโยบายและยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจําป 2561
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แนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนาน ประจําป 2561
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเดน 10 สาขา
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ อสม.
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแต
ละกลุมบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบาน/ชุมชน โดยเฉลี่ย ดังนี้
พื้นที่ชนบท : อสม. 1 คน ตอ 8 - 15 หลังคาเรือน
เขตชุมชนแออัด อสม. 1 คน ตอ 20 - 30 หลังคาเรือน
หลักสูตรมาตรฐานในการอบรม อสม. ใหม ประกอบดวยเนื้อหาวิชา จํานวน 2 หมวด
1. หมวดวิชาหลัก จํานวน 8 วิชา เวลา 37 ชั่วโมง ประกอบดวย
- วิชาการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
- วิชาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
- วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับ อสม.
- วิชาสุขภาพดี มีสุข
- วิชาการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปน
- วิชาการสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน
- วิชาการจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน
- วิชาการบริหารจัดการ
2. หมวดวิชาเลือก เวลา 6 ชั่วโมง
พิ จ ารณาสอนตามป ญ หาและความจํ า เป น ของพื้ น ที่ แ ละลั ก ษณะของผู เ รี ย นในแต ล ะระดั บ
ประกอบดวยวิชาการเฝาระวัง ควบคุม สนับสนุนการรักษาและปองกันโรค และปญหาสาธารณสุขตามบริบท
ของพื้นที่ ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ อาทิเชน โรคเอดส วัณโรค โรคไขหวัดนก ไขเลือดออก โรคเลปโตสไป
โรซิส(โรคฉี่หนู) โรคพิษสุนัขบา โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ฯลฯ

U

U

บทบาทหนาที่
อสม. มีบทบาทในการเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในชุมชน และมีหนาที่ แกขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน
ดํารงตนเปนตัวอยางที่ดี โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) เปนผูสื่อขาวสารสาธารณสุขระหวางเจาหนาที่และประชาชนในหมูบาน
2) เปนผูใหคําแนะนําถายทอดความรูแกเพื่อนบานและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว
3) เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน
4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช.
5) เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน
6) เปนผูนําในการบริหารจัดการวางแผนแกปญหาและพัฒนาชุมชน
7) เปนแกนนําในการชักชวนเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน
8) ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน
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การขึ้นทะเบียนเปน อสม.
สถานภาพของการเปน อสม. เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นไดรับการคัดเลือก ผานการอบรม และไดรับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทั้งกลุมความรูพื้นฐานและกลุมความรูเฉพาะตามที่กําหนดไว จังหวัดจะออก
ประกาศนียบัตรและบัตรประจําตัวใหใชเปนหลักฐาน โดยรูปแบบ อายุบัตร และสิทธิที่ไดรับเปนไปตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
วาระและการพนสภาพ
1. วาระ กําหนดใหมีวาระคราวละ 4 ป เมื่อครบวาระแลวใหพิจารณาตอบัตรประจําตัว โดยดูจากผลการ
ดําเนินงาน รวมกับการพิจารณาของประชาชน องคกรของหมูบาน และเจาหนาที่สาธารณสุข
2. การพนสภาพ
....1) พนสภาพตามวาระ
....2) ตาย
....3) ลาออก
....4) ยายที่อยู
....5) ประชาชนลงมติ โดยมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของประชาชนในหมูบาน หรือคณะกรรมการหมูบานมีมติ
ใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเสียหายอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของหมูบาน หรือ
บกพรองตอการปฏิบัติหนาที่
สวัสดิการและขวัญกําลังใจ อสม.
1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีสิทธิไดรับเงินคาปวยการในการปฏิบัติหนาที่คนละ ๖๐๐
บาทตอเดือน
๒.การศึกษา
ตัว อสม. จัดสรรโควตาทุนการศึกษา อสม.ที่ตองการจะเรียนตอดานสาธารณสุข จังหวัดละ 1 คน/ป
(ปฏิบัติหนาที่มาแลวไมนอยกวา ๒ ปและจะพิจารณา คุณสมบัติ เปน อสม.ดีเดนตามระดับเปนอันดับแรก)
บุตร อสม. จัดสรรโควตาพิเศษแกบุตร อสม. เพื่อศึกษาตอในหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดละ 2 คน/ป(คุณสมบัติ บิดา มารดา เปน อสม.ดีเดนหรือ
เปนกรรมการชมรม อสม.ในจังหวัดจะพิจารณาเปนอันดับแรก)
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อสม. (กศน.) ฟรี จนจบ ระดับมัธยมศึกษาโดย อสม. สามารถนํา
ความรู ประสบการณทํางานและการฝกอบรมมาเทียบหนวยกิตเพื่อลดจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรของ กศน.
ได ซึ่งมีการลงนามขอตกลงระหวางกระทรวงสาธารณสุขและ กศน.แลว
๓. สวัสดิการการรักษาพยาบาล แก อสม.
อสม.ทุกคนสามารถเขาพักรักษาตัวในหองพิเศษของโรงพยาบาลได ฟรี
อสม.ที่ปฏิบัติงาน ๑๐ ปขึ้นไป หรือ เปน อสม.ดีเดนระดับจังหวัดขึ้นไป ครอบครัว(พอ แม คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)สามารถ เขาพักรักษาตัวในหองพิเศษของโรงพยาบาลได ฟรี
ครอบครัวของ อสม.ที่ปฎิบัติงานนอยกวา 10 ป เขานอนหองพิเศษใน รพ.ลดให 50 %
4.การเทียบตําแหนง อสม.มีตําแหนงเทียบเทากับขาราชการพลเรือนระดับ 3
5.ใชสิทธิ์ลดคาโดยสารรถไฟชั้นที่ 3 ได 20% ในชวงระหวาง เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ของทุกป

6

ชาติ ฟรี

ขั้นตอนการใชสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ รพ.นาน
การใชสิทธิ์สวัสดิการ อสม.นอนหองพิเศษ คือ
1.1 อสม.ทุกคนฟรี
1.2ญาติสายตรงของ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปขึ้นไปหรือเปน อสม.ดีเดนระดับจังหวัด เขต ภาค

1.3 ญาติสายตรงของ อสม.ที่ปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป เสียคาหองพิเศษ 50 %
(ญาติสายตรงไดแก พอ แม ภรรยา/สามีที่ถูกตองตามกฎหมายและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
ขั้นตอนที่ 1
ยื่ น คํา ขอหนั งสื อ รั บ รองการมี สิ ท ธิ รับ การช ว ยเหลือในการรักษาพยาบาลที่ รพ.สต./รพช./สสอ.
เอกสาร ที่ยื่น คือ 1.แบบขอหนังสือรับรองสิทธิ์ 2.สําเนาบัตร อสม. 3.สําเนาบัตรประชาชน 4.สําเนา
ทะเบียนบาน 5.สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีที่คูสมรสเขานอนหองพิเศษ)
ให อสม.เขียนใบคํารองขอหนังสือรับรองใหผูรับผิดชอบงาน อสม.ของ รพ.สต./สสอ./รพช.ลงชื่อ
รับรองและตรวจสอบการเปน อสม.และเสนอตอ ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.
ขั้นตอนที่ 2
ผอ.รพช./สสอ./,ผอ.รพ.สต.ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตาม
แบบฟอรมที่ถูกตอง
ขั้นตอนที่ 3
ยื่ น เอกสารหนั ง สื อ รั บ รองให กั บ กลุ ม งาน วสค.ชั้ น 3 อาคารสิ ริ เ วชรั ก ษ รพ.น าน เพื่ อ ให จนท.
ตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เสนอ ผอ.รพ.นาน (ใหถายสําเนาหนังสือรับรองสิทธิ์มา 2 ชุด เพราะ วสค.จะ
เก็บเสนอ ผอ.รพ.นาน 1 ชุด และใหผูปวยมาให จนท.ที่ตึก 1 ชุด)

7

นโยบายและยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจําป 2561
ตัวชี้วัด รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. 4.0 ตามเกณฑที่กําหนด
อสม.กลุมเปาหมาย หมายถึง อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน และ/หรือ อสม. ที่มี Smartphone ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 300,000 คน
อสม.4.0 หมายถึง อสม.ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สามารถใชเทคโนโลยี ดิจิทัลได
2. มีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
3. มีจิตอาสาและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพ หมายถึง การสงเสริมพัฒนาและสนับสนุน เชน การใหความรูผาน application
สมาร ท อสม. หรื อ สื่ ออื่น ๆ การฝ กปฏิ บั ติการอบรมพัฒ นาศักยภาพเปน ตน เพื่อให อสม.กลุมเปาหมาย
ยกระดับเปน อสม. 4.0
เกณฑที่กําหนด หมายถึง หลักเกณฑที่ใชสําหรับประเมิน อสม.ที่จะยกระดับเปน อสม.4.0 โดยผูที่
จะผานเกณฑ จะตองผานองคประกอบการประเมิน 3 ประเด็น ดังนี้

เกณฑเปาหมาย
รอยละ 70 ของ อสม.กลุมเปาหมาย มีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน
รอยละ 35 ของ อสม. ที่มีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนมีทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด
เกณฑเปาหมาย 1. คัดเลือกและพัฒนา อสค. จํานวน 500,000 คน
2. มีครอบครัวที่ผานเกณฑการประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได
ตามเกณฑที่กําหนด รอยละ 55
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การขึ้นทะเบียน อสค. โดยเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบพื้นที่ ดําเนินการพัฒนา
และขึ้นทะเบียน อสค. ลงในเว็บไซตฐานขอมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว
2. การประเมินศักยภาพครอบครัว อสค.
1) เจาหนาที่ส าธารณสุข รวมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค. เก็บขอมู ลผลการ
ประเมินดวยตนเอง (Self Assessment)
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2) ผูรับผิดชอบงานระดับ จังหวัด เขต และสวนกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครสุมประเมินตามแบบ
ประเมินแลวบันทึกผลการประเมินศักยภาพครอบครัวลงในเว็บไชตลงในเว็บไซตฐานขอมูลอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว

ตัวชี้วัด จํ านวนภาคีเครือขายระดับตําบลที่ไดรั บการสงเสริ มพัฒนาและสนับสนุนใหสามารถจัดการ
สุขภาพดวยตนเอง
คํานิยาม ภาคีเครือขายระดับตําบล หมายถึง องคกร หรือกลุมในตําบลอาทิ เชน เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) โรงเรียน วัด ชมรม แกนนํา อสม. อสค. กลุมตางๆที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนา
และสนั บ สนุ น งานสุ ขภาพภาคประชาชน โดยมี โรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพระดั บ ตํ าบล(รพ.สต.)เปน ผู
ประสานงานหลัก
วัตถุประสงค เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการดานสุขภาพกลุมวัยแบบบูรณาการ
ตัวชี้วัด รอยละของตําบลเปาหมายสามารถจัดการสุขภาพไดตามมาตรฐาน
คํานิยาม ตําบลเปาหมายสามารถจัดการสุขภาพ หมายถึง ตําบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณา
การที่มีกระบวนการสรางสุขภาพในทุกกลุมวัย โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ทองถิ่น
และทุกๆ ภาคสวนในชุมชน/ทองถิ่น ใหมีการ บูรณาการรวมกัน ชวยกันคนหา หรือกําหนดปญหาสุขภาพ
กําหนดอนาคต ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพ และมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมตางๆ ไดดวย
ตนเอง เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
T = team มีทีมสุขภาพระดับตําบลที่มีศักยภาพ
P = plan มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีสวนรวม
A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพกลุมวัย
R = result มีผลลัพธดานสุขภาพในชุมชน
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ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงสําหรับวัยทํางาน
คํานิยาม กิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงวัยทํางาน หมายถึง การจัดกิจกรรม /
บริการ เพื่อสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยทํางาน โดยการ มีสวนรวมของชุมชนและทุกภาค
สวน ดังนี้
1.เฝาระวัง คัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมวัยทํางาน เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2. ใหความรูในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมวัยทํางาน เชน 3อ. 2ส. เปนตน
3. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. ในชุมชน เชน รณรงค 3อ. 2ส. เปนตน
4. เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุในชุมชน
5. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมวัยทํางานในชุมชน เชน ลานออกกําลัง
กาย แปลงผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว ฯลฯ
ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงสําหรับวัยสูงอายุ
คํานิยาม กิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงวัยสูงอายุ การจัดกิจกรรม/บริการเพื่อ
สรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ดังนี้
1. เฝาระวัง คัดกรองสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
2. ใหความรูในการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
3. มีชมรมผูสูงอายุที่มีกิจกรรมสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยสูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุที่บาน (Home Health Care) รวมกับทีมหมอครอบครัว
5. จัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมผูสูงอายุ
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แนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนาน ประจําป 2561
1.1 การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุมวัยสรางความรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุข องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ในการแกปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น
ในชุมชนและไดรับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนที่มีคุณภาพ กลุมเปาหมาย ตําบลละ 10 คน การรายงานผล :
รายงานที่เวป www.thaiphc.net โดยใชรหัสตําบล login เขาไป และใหดําเนินการดังตอไปนี้ 1.เลือกที่ อส
ม.นักจัดการฯ และ อสม. 4.0 และ 2.ไปที่คนหา คลิ๊กแลวรายชื่อ อสม..ทั้งตําบลจะขึ้นมาหรือจะคนหาโดย
การใสเลขที่บัตรประชาชน ก็ไดใหเราเลือกวา อสม.คนไหนอบรมหลักสูตรอะไร(หลักสูตร อสม.นักจัดการ/
จัดการผูสูงอายุ/จัดการวัยทํางาน)
1.2 การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน โดยการวิเคราะหจุดแข็ง(ศักยภาพ/ตนทุน/สิ่งที่ทําไดดี) การ
วิเคราะหจุดออน(ปญหา/ปจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม/สิ่งที่ทําไดไมดี) ขอเสนอตอการพัฒนาหรือแผนพัฒนา การ
บริหารจัดการในขั้นพื้นฐาน (Basic Management)การวิเคราะหปญหาสุขภาพ /ปจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง
ดานสุขภาพการจัดทําแผนงาน/โครงการ แกไขปญหาและสรางความรวมมือ(คน เงิน ของ) การนําแผนสูการ
ปฏิ บั ติ การติ ด ตาม ประเมิ น ด า นสุ ข ภาพ ทบทวนเปาหมายและวิ ธีคิด (Right Mindset)งานสุข ภาพภาค
ประชาชน อสม.คือนักจัดการสุขภาพในชุมชน เนนการสงเสริม ปองกันดานสุขภาพและผสมผสานงานดาน
รักษาสุขภาพ การฟนฟูสภาพ สรุปปญหาของชุมชน/หมูบาน เปาหมายและแผนการขับเคลื่อนงานของอสม.
นักจัดการนักจัดการสุขภาพประจําป 2561 กลุมเปาหมาย ตําบลละ 5 คน
1.3 การอบรม อสม.นักจัดการกลุมวัยทํางาน เพื่อให อสม.เฝาระวัง คัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมวัย
ทํางาน เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใหความรูในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมวัยทํางาน เชน 3อ. 2ส.
เปนตนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. ในชุมชน เชน รณรงค 3อ. 2ส. เปนตน เฝาระวัง ปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุในชุมชน จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมวัยทํางานใน
ชุมชน เชน ลานออกกําลังกาย แปลงผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว ฯลฯ กลุมเปาหมาย ตําบลละ 3 คน
1.4 การอบรม อสม. นักจัดการกลุมวัยผูสูงอายุ เพื่อให อสม.เฝาระวัง คัดกรองสุขภาพกลุมผูสูงอายุ ให
ความรูในการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุ มีชมรมผูสูงอายุที่มีกิจกรรมสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุม
วัยสูงอายุ มีบริการการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุที่บาน (Home Health Care) รวมกับทีมหมอครอบครัว จัด
สภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมผูสูงอายุ กลุมเปาหมาย ตําบลละ 2 คน
2.
การอบรม การพั ฒ นา อสม.4.0 พั ฒ นา อสม. 4.0 เนน หนั ก 3 เรื่ อ งคื อ 1.ด า นดิ จิ ก ารทอล
(แอปพลิเคชั่น “สมารท อสม.”) 2.มีความรอบรูดานสุขภาพ(Health literacy)มุงหวังใหมีความรูการปฐม
พยาบาล และการชวยฟนคืนชีพ 3.เปนจิตอาสาและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ(เปนสมาชิกจิตอาสา
ฯ/เปนตนแบบดานสุขภาพ) กลุมเปาหมาย ตําบลละ 45 คน การรายงานผล : รายงานตอจาก อสม.นักจัดการ
โดยใหใสเปาหมาย อสม.4.0 (ปาหมายตําบลละ 45 คน) และผลงานที่ไดอบรม อสม.4.0 ไป เทาไร ผลงาน
อาจจะมากกวาเปาหมายก็ได เพราะสวนใหญ อสม.ก็ดัรับการพัฒนาอยูแลว
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3.

การอบรม อสค. กลุมเปาหมาย อสม. 1 คน สราง อสค. 4 คน

Step ๑ คัดเลือกผูที่จะมาเปน อสค. โดย คัดเลือกจากญาติของผูปวย ๓ กลุมเปาหมายคือ 1.ไตวายเรื้อรัง
(CKD) 2.ผูสูงอายุติดบานติดเตียง (LTC ) 3.ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) ในกกลุมเบาหวานและความดัน
โลหิต ผูทําการคัดเลือก คือ 1.ทีมหมอครอบครัว เจาหนาที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาผูปวย
คัดเลือกจากญาติผูปวยที่มารับบริการ 2. อสม. ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ชวยคัดเลือก ชักชวนจากครอบครัวใน
ละแวกรับผิดชอบ โดย อสม. ๑ คน สรางเครือขายระดับครัวเรือนดวยการคัดเลือกผูที่จะ มาเปน อสค. ๔ คน
Step 2 เรียนรูฝกปฏิบัติ โดยนําผูไดรับการคัดเลือกเขาสูกระบวนการฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลหรือที่รพ.สต.
หรือที่บานผูรับการดูแล โดยทีมหมอครอบครัวขณะไปเยี่ยมบาน และหรือเจาหนาที่โรงพยาบาลขณะที่ญาติพา
ผูป วยมารับการรักษา ไมใชการเปดอบรม เนนการเรียนรูขณะไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข เชน ใน
กลุ ม อสค. เพื่ อ ดู แ ลผู ป ว ย โรคไตวายเรื้ อ รั ง (CKD) ตามแนวทางของ CKD Clinic ขณะพาผู ป ว ยมา
โรงพยาบาลแลวเรียนรูพรอมผูปวยในประเด็น ๑. เรื่องไต ๒. การคุมเบาหวาน/ความดันโลหิต ๓. การคุม
อาหารอยางเปนรูปธรรม ๔. การออกกําลังกาย ๕. การใชยาและการไปพบแพทยตามนัด ๖. เรื่องสุขภาพจิต
การดูแลบํารุงจิตใจ กลุม อสค.เพื่อดูแลผูสูงอายุ (LTC) ฝกปฏิบัติ เรียนรู ใน ๓ เรื่องหลัก คือ ๑. การบริบาล
ดูแลเบื้องตน ๒. การสงเสริมสุขภาพ ๓. การใชยา อาจเรียนรูที่โรงพยาบาลหรือทีมหมอครอบครัวที่ลงเยี่ยม
บาน กลุม อสค. เพื่อดูแลญาติหรือผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) เรียนรู ฝกปฏิบัติ ๓ ครั้ง ใน ๓ เรื่องหลัก
คือ ๑. ความรูเรื่องโรคที่เปน ๒. การควบคุมโรคดวย ๓ อ ๒ ส การใชยา และ๓. ภาวะแทรกซอนและการ
ปองกัน เรียนรูขณะพาญาติมาหาหมอ ตามนัด
Step ๓ ขึ้นทะเบียน เพื่อรูจํานวน อสค. หลั งจากที่ ไดเรีย นรู ตามขั้น ตอนที่ ๒ แลว เจาหนาที่สาธารณสุข
จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาท จริยธรรม อสค. ไมมีคาตอบแทน พรอมทั้งใหพบปะ รูจัก อสม. และทีมหมอ
อนามัย ตลอดจนประสานเปนเครือขายซึ่งกันและกัน ตั้งกลุมไลน เพื่อสื่อสาร ปรึกษาปญหาตางๆทั้งนี้ผูไดรับ
ความรูและจะเปน อสค. ตองเปนบุคคลเดียวกันตลอดหลักสูตรจัดทําฐานขอมูล อสค. ปจจุบันมีฐานขอมูล
อสค. สวนทะเบียน อสค.ป ๒๕๖๑ ใหแตละพื้นที่ดําเนินการขึ้นทะเบียน อสค.ในฐานขอมูลโดยตรงเมื่อ อสค.
ไดรับการพัฒนาแลวทาง www.thaiphc.net
Step ๔ เรียนรูตอเนื่อง สนับสนุนและจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องของ อสค. จากทาง Socail Media หรือผาน
Application หรือชุมชนออนไลน (CoP) หรือรร.อสม. รร.ผูสูงอายุ และเรียนรูจาก อสม. เครือขาย
Step ๕ ประเมินคุณภาพ อสค.โดยทีมประเมินของจังหวัดและหรือทีมอําเภอ
4.
การพั ฒ นาสุ ขภาพ อสม. “องค กร อสม.รูตน ลดเสี่ย ง ลดโรค” วัต ถุป ระสงค 1.เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคและลดการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงของชุมชน
2.เพื่อให อสม. มีความรู ความเขาใจและเกิดความตระหนักดานสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพคัดกรอง เฝา
ระวังและปองกันโรค โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน 3.เพื่อให อสม.และองคกร อสม.
พัฒนาเปนองคกรตนแบบสรางสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค อยางยั่งยืน โดยมีเปาหมาย 1.อสม.ทุกคนไดรับการ
ตรวจประเมินสุขภาพ รอยละ 100 2.อสม.รับรูความเสี่ยงดานสุขภาพของตนเอง 3.อสม. มีความรอบรูและมี
พฤติกรรมสุขภาพถูกตองเหมาะสม 4.มีองคกร อสม. สรางสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ทุกอําเภอ
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5.
การดําเนินงานโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน วิธีการ 1. อสม.ชวนผูที่สูบ
บุหรี่เขารวมโครงการ และชวยใหเลิกสูบบุหรี่ อสม. 1 คนชวนคนเลิกบุหรี่ 3 คน 2.บันทึกขอมูลผูเขารวม
โครงการในเวปไซต Quitforking.com
6.
การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาสุขภาพ ตามสภาพปญหาของชุมชน เกณฑชี้วัด
ประกอบดวย มีทีม, มีแผนสุขภาพ ,มีกิจกรรมดานสุขภาพ ,มีผลลัพธ กลุมวัยไดรับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
เปาหมาย ผานเกณฑตําบลจัดการสุขภาพ รอยละ 85.0 ทุกตําบล ใหรายงานผลการประเมินตําบลจัดการ
สุขภาพที่ www.thaiphc.net ใชรหัสตําบล login เขาไป ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ก.ค.61 สามารถดาวน
โหลดแบบฟอรมไดที่ หนาเวป thaiphc.net
7.

งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ทั้งหมด 20,600 บาท
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเดน 10 สาขา

1. การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม โรคติดตอ
- การควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู)
๑. สาเหตุของโรค
๒. วงจรโรค/การติดตอ
๓. อาการของโรค/รักษา
๔. วิธีปฏิบัติตนในการปองกันโรค
๕. บทบาทของ อสม.ในการปองกัน ควบคุมโรค และการสรางจิตสํานึกของประชาชนในการ
ควบคุมโรค
- การควบคุมโรคพิษสุนัขบา
๑. สาเหตุของโรค
๒. วงจรโรค/การติดตอ
๓. อาการของโรค/รักษา
๔. วิธีปฏิบัติตนในการปองกันโรค
๕. บทบาทของ อสม.ในการปองกัน ควบคุมโรค และการสรางจิตสํานึกของประชาชนใน
การควบคุมโรค
2. การสงเสริมสุขภาพ
เรียนรูการสงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุ
- แมและเด็ก
- วัยทํางาน
- วัยทอง
- วัยสูงอายุ
การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
- โรคเบาหวาน
๑. ความรูเบื้องตนโรคเบาหวาน
- โรคเบาหวาน คืออะไร? ใครบางมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดเบาหวาน
- อาการของเบาหวาน
- การปองกันเบาหวาน
๒. เทคนิคและวิธีการคัดกรองเบื้องตนที่ถูกตอง
- การใชแบบคัดกรองเบื้องตน (Verbal Screening)
- วิธีการแปลผลแบบคัดกรองการสงตอเพื่อตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
๓. การดูแลผูปวย
- การควบคุมอาหาร
- การออกกําลังกาย
- การดูแลเทา

14

๔. การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
- ความดันโลหิตสูง
๑. ความรูเรื่อง
- ภาวะความดันโลหิตสูงคืออะไร
- ใครบางมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง
- อาการของความดันโลหิตสูง
- การปองกันความดันโลหิตสูง
- ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดความดันโลหิตสูง
- ผลกระทบของความดันโลหิตสูงเนนภาวะสมองเสื่อม
๒.เทคนิคและวิธีการคัดกรองเบื้องตนที่ถูกตอง
- เทคนิคการวัดความดันโลหิตที่ถูตอง
- การสงตอผูที่มีภาวะเสี่ยง
๓. การดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง
- การควบคุมอาหาร(รสเค็ม)
- การออกกําลังกาย
๔. การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
- โรคมะเร็ง
๑. โรคมะเร็ง คืออะไร?
๒. คนเราเปนโรคมะเร็งชนิดไหนมาก
๓. ปจจัยเสี่ยงตอมะเร็ง
๔. พฤติกรรมที่พึงประสงคในการปองกันโรคมะเร็ง
๕. บทบาทของ อสม. ในวิถีการพัฒนาในการจัดการโรคมะเร็ง
3. การสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน
๑. ความหมายของสุขภาพจิต สุขภาพจิตชุมชน และสาเหตุของการเกิดสุขภาพจิตเสียของชุมชน
๒. วิธีคัดกรองปญหาสุขภาพจิตโดยใชแบบประเมินความเครียดแบบประเมินโรคซึมเศราแบบประเมิน
ความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
๓. หลักการ และเทคนิคการใหการปรึกษาเบื้องตน
๔. เทคนิคการสรางความมีสวนรวมเพื่อสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน
๕. บทบาทของ อสม.ในการสรางความตระหนักและสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน
4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
1. สถานการณปญหายาเสพติดของประเทศ
2. สถานการณดานการบําบัดรักษา
3. ทิศทางนโยบายการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
4. กลยุทธในการปองกันและการบําบัดรักษา
5. เปาหมายแหงชาติ
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5. การบริการในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)และการสรางหลักประกันสุขภาพ
๑. ความหมายของ ศสมช.
2.องคประกอบของที่ทาํ การ ศสมช.
๒.๑ ผูปฏิบัติงาน
๒.๒ ผูมีสวนรวมและใหผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
๒.๓ วัสดุอุปกรณและสิ่งจําเปนในศสมช.
๓.ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินใน ศสมช.รวมถึงขอบขายการใหบริการใน ศสมช.
๔. การวางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ ศสมช.
๕. การพัฒนา ศสมช.ใหมีนวัตกรรมและสามารถเปนตนแบบของการจัดการระบบสุขภาพงบประมาณ
จากกองทุนสุขภาพ
๖. การสํารวจสิทธิดานหลักประกันสุขภาพของประชาชน
๗. การวิเคราะหผลการสํารวจเพื่อประเมินสิทธิการเขาถึงดานหลักประกันสุขภาพและประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบและใชสิทธิไดถูกตอง
การสรางหลักประกันสุขภาพ
๑.อธิบายความหมาย แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นไดถูกตอง
๒.มีสวนรวมในการจัดทําโครงการ/แผนงานดานสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนตําบล
6. การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ๕ ดานคือ
๑. ผลิตภัณฑอาหารไดแก ไอโอดีน หนอไมปป
๒. ผลิตภัณฑยา ไดแก ยาเสื่อมคุณภาพ ยาอันตราย การใชยาปฏิชีวนะผิด ฯลฯ
๓. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอันตราย โฆษณาเกินจริง
๔. เครื่องมือแพทย เชนเครื่องนวดไฟฟาช็อต
๕. ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบาน นอกบาน
- แนวทางในการดเนินงานของ อสม. ในการตรวจแนะนําผูผลิต ผูขายผลิตภัณฑสุขภาพได
- แนวทางในการดเนินงานของ อสม. ในการเฝาระวังปญหาในพื้นที่
7. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
๑.นโยบายสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในระดับประเทศ
๒. นโยบายสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในระดับภูมิภาคและทองถิ่น
๓. ความเชื่อมโยงในการสงเสริมการใชภูมิปญญาในแตละระดับ
- การดูแลสุขภาพดวยหลักการธรรมานามัยเพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพ
๑. หลักการธรรมานามัย ความหมายการดูแลสุขภาพตามหลักการ การดูแลสุขภาพแบบองครวม
๒. การสงเสริมสุขภาพทางดานรางกาย จิตใจ ดานอารมณ สังคมและสิ่งแวดลอม
๓. ความเชื่อมโยงหลักการกับการแพทยแผนไทย
- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรในทองถิ่น
๑. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และการใชประโยชน

U
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๒. สมุนไพรในทองถิ่นและการใชประโยชนในชุมชน
๓. การใชประโยชนจากสมุนไพรในทางยาและทางโภชนาการ
๔. การพัฒนาตอยอดการใชประโยชนจากสมุนไพรเชิงเดี่ยวเปนยาพัฒนาจากสมุนไพร
- การบริหารรางกายดานทาฤาษีดัดตน
๑. ประวัติองคความรูการบริหารรางกายและการดัดตน การดัดตนแกอาการตางๆ และการนําไปใช
การฟนฟูสุขภาพ
๒. ขอหามขอควรระวังในการบริหารรางกายดวยทาฤาษีดัดตน
๓. สาธิต และฝกปฏิบัติการบริหารรางกายดวยฤาษีดัดตน
- การนวด อบ ประคบสมุนไพรคลายปวดเมื่อย
๑. วิธีการ ขั้นตอนการนวด การอบ การประคบสมุนไพรที่ถูกตองตามหลักวิธีการ
๒. ประโยชนของการนวด การอบ การประคบสมุนไพร
๓. ขอหามควรระวังในการนวด การอบ และการประคบสมุนไพร
๔. วิธีการ ขั้นตอนการทํายาอบ และการทําลูกประคบสมุนไพร
๕. การใชลูกประคบสมุนไพรเพื่อคลายกลามเนื้อ และเสนเอ็น
8. การปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน
1.ความรูเรื่องเอดสและสถานการณเอดส
2.พฤติกรรมเสี่ยงและการปรับเปลี่ยน
3.แนวทางการปองกัน
4.การดูแลรักษา
5.พฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี การใชยาเสพติด
9. การจัดการสุขภาพชุมขน
๑. ความหมายการจัดการสุขภาพชุมขน
๒. ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการจัดการสุขภาพชุมชน
- การสรางและการพัฒนาทีมนักจัดการสุขภาพ
- การคนหาบุคคล/กลุมคน/ชมรม/องคกรที่มีศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเชื่อมโยง
- การระดมทุมที่มีอยูทั้งทุนทางสังคมและทุนที่เปนเงิน
อสม. เปนผูนําในการสรางกระบวนการเรียนรูในชุมชน
- การจัดการและรวบรวมองคความรูที่มีอยูในพื้นที่เชน ภูมิปญญาตาง ๆ ที่มีอยู
๓. กลไกลการขับเคลื่อนหมูบานจัดการสุขภาพและตําบลจัดการสุขภาพ
๔. การประเมินผลควบคุม กํากับ การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู
- การตัดทําแบบประเมินหมูบานจัดการสุขภาพและตําบลจัดการสุขภาพ
การทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
๑. ความหมายของการวางแผนและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม
๒. กระบวนการและขั้นตอนการวางแผน
U
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๒.๑ การวิเคราะหและศึกษาชุมชน การคนหาปญหา โยงใยปญหาและการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา แนวทางการแกปญหา การวางแผนการพัฒนาโครงการและการประเมินผล
๒.๒ การจัดทําแผนชุมขนดวยกระบวนการ/เครื่องมือตาง ๆ เชน แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร /AIC /
PRA / FSC
๓. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
๔. การประเมินผลและการวัดความสําเร็จ
10. การจัดการอนามัยแมและเด็ก
๑. บทบาท อสม.ในงานอนามัยแมและเด็ก
๒. การประเมินสถานะสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภหญิง หลังคลอด เด็กปฐมวัย
๓. การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๔. การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
๕. ภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสงเสริมงานอนามัยแมและเด็ก
…………………………………………………………………………………..

