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คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพ อสม. 

อําเภอบานหลวง ประจําป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานสุขภาพภาคประชาชน 

     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
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คํานํา 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน (อสม.) ในยุคปจจุบัน นับวันมีบทบาทมากข้ึนในการดูแลและ

พัฒนาสังคม จากการใหบริการใน 14 องคประกอบเปนผูนําในการสรางสุขภาพเชิงรุก เปน อสม. นักพัฒนา 

นักวิเคราะห และวางแผนงานสุขภาพภาคประชาชนรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ และกลุม

องคกรตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือพาชุมชนไปสูเปาหมายสุขภาวะ เปนสังคมอยูดี มีสุข ประชาชนมีสวนรวมแสดง

บทบาทในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม รวมสรางมาตรการ

ทางสังคม มีกลไกการจัดการระบบสุขภาพในชุมชน พัฒนาเฝาระวังของชุมชน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ใหความสําคัญเรื่อง อสม. และ ศักยภาพของ อสม. วามีความ

จําเปนยิ่ง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดตามบทบาทท่ีควรจะเปนและสอดคลองสถานการณการเปลี่ยนแปลง

อันมาจากเหตุปจจัยท่ีหลากหลายทําใหปญหาสุขภาพของคนไทยในปจจุบันมีความซับซอน ดังนั้นการ

เสริมสรางศักยภาพใหกับ อสม. จึงตองมีความสําคัญอยางยิ่ง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อําเภอบานหลวง ประจําป 2561 ข้ึน ถายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน

สุขภาพภาคประชาชน และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อสม. อําเภอบานหลวง ประจําป 2561 เพ่ือให

การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง มีความเชื่อม่ันในศักยภาพ และพลังของ อสม. วาพรอมท่ีจะ

ขับเคลื่อนสุขภาพไปสูจุดหมายปลายทางรวมกัน ดวยความหวังท่ีอยากเห็นประชาชนชาวไทย มีความสุข และ

เกิดความรวมมือ ในการจัดการสุขภาพชุมชนไดดวยตัวชุมชนเอง 

 

 

            งานสุขภาพภาคประชาชน 

       สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 

              ธันวาคม 2560 
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ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ อสม.         4 

นโยบายและยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจําป 2561            7 
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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ อสม. 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแต

ละกลุมบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบาน/ชุมชน โดยเฉลี่ย ดังนี้  

พ้ืนท่ีชนบท : อสม. 1 คน ตอ 8 - 15 หลังคาเรือน  

เขตชุมชนแออัด อสม. 1 คน ตอ 20 - 30 หลังคาเรือน 

Uหลักสูตรมาตรฐานในการอบรม อสม. ใหมU  ประกอบดวยเนื้อหาวิชา จํานวน 2 หมวด 

1. หมวดวิชาหลัก จํานวน 8 วิชา เวลา 37 ชั่วโมง ประกอบดวย  

- วิชาการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

- วิชาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

- วิชากฎหมายท่ีเก่ียวของกับ อสม. 

- วิชาสุขภาพดี มีสุข 

- วิชาการใหบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน 

- วิชาการสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 

- วิชาการจัดทําแผนงาน/โครงการของชุมชน 

- วิชาการบริหารจัดการ 

2. หมวดวิชาเลือก เวลา 6 ชั่วโมง  

พิจารณาสอนตามปญหาและความจําเปนของพ้ืนท่ีและลักษณะของผู เรียนในแตละระดับ 

ประกอบดวยวิชาการเฝาระวัง ควบคุม สนับสนุนการรักษาและปองกันโรค และปญหาสาธารณสุขตามบริบท

ของพ้ืนท่ี ท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอ อาทิเชน โรคเอดส วัณโรค โรคไขหวัดนก ไขเลือดออก โรคเลปโตสไป

โรซิส(โรคฉ่ีหนู) โรคพิษสุนัขบา โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ฯลฯ 

บทบาทหนาท่ี 

อสม. มีบทบาทในการเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในหมูบาน/ชุมชน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในชุมชน และมีหนาท่ี แกขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน 

ดํารงตนเปนตัวอยางท่ีดี โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

1) เปนผูสื่อขาวสารสาธารณสุขระหวางเจาหนาท่ีและประชาชนในหมูบาน 

2) เปนผูใหคําแนะนําถายทอดความรูแกเพ่ือนบานและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว 

3) เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน 

4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานท่ี ศสมช. 

5) เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน 

6) เปนผูนําในการบริหารจัดการวางแผนแกปญหาและพัฒนาชุมชน 

7) เปนแกนนําในการชักชวนเพ่ือนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน 

8) ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน 
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การข้ึนทะเบียนเปน อสม. 

สถานภาพของการเปน อสม. เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นไดรับการคัดเลือก ผานการอบรม และไดรับการ

ประเมินความรูความสามารถ ท้ังกลุมความรูพ้ืนฐานและกลุมความรูเฉพาะตามท่ีกําหนดไว จังหวัดจะออก

ประกาศนียบัตรและบัตรประจําตัวใหใชเปนหลักฐาน โดยรูปแบบ อายุบัตร และสิทธิท่ีไดรับเปนไปตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

วาระและการพนสภาพ 

1. วาระ กําหนดใหมีวาระคราวละ 4 ป เม่ือครบวาระแลวใหพิจารณาตอบัตรประจําตัว โดยดูจากผลการ

ดําเนินงาน รวมกับการพิจารณาของประชาชน องคกรของหมูบาน และเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

2. การพนสภาพ 

....1) พนสภาพตามวาระ 

....2) ตาย 

....3) ลาออก 

....4) ยายท่ีอยู 

....5) ประชาชนลงมติ โดยมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของประชาชนในหมูบาน หรือคณะกรรมการหมูบานมีมติ

ใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเสียหายอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียประโยชนของหมูบาน หรือ

บกพรองตอการปฏิบัติหนาท่ี 

สวัสดิการและขวัญกําลังใจ อสม. 

1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีสิทธิไดรับเงินคาปวยการในการปฏิบัติหนาท่ีคนละ ๖๐๐ 

บาทตอเดือน 

๒.การศึกษา 

ตัว อสม. จัดสรรโควตาทุนการศึกษา อสม.ท่ีตองการจะเรียนตอดานสาธารณสุข จังหวัดละ 1 คน/ป 

(ปฏิบัติหนาท่ีมาแลวไมนอยกวา ๒ ปและจะพิจารณา คุณสมบัติ เปน อสม.ดีเดนตามระดับเปนอันดับแรก) 

บุตร อสม. จัดสรรโควตาพิเศษแกบุตร อสม. เพ่ือศึกษาตอในหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ท้ัง

ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดละ 2 คน/ป(คุณสมบัติ บิดา มารดา เปน อสม.ดีเดนหรือ

เปนกรรมการชมรม อสม.ในจังหวัดจะพิจารณาเปนอันดับแรก) 

พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ อสม. (กศน.) ฟรี จนจบ   ระดับมัธยมศึกษาโดย อสม. สามารถนํา

ความรู ประสบการณทํางานและการฝกอบรมมาเทียบหนวยกิตเพ่ือลดจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรของ กศน. 

ได ซ่ึงมีการลงนามขอตกลงระหวางกระทรวงสาธารณสุขและ กศน.แลว 

๓. สวัสดิการการรักษาพยาบาล แก อสม. 

อสม.ทุกคนสามารถเขาพักรักษาตัวในหองพิเศษของโรงพยาบาลได ฟรี 

อสม.ท่ีปฏิบัติงาน ๑๐ ปข้ึนไป หรือ เปน อสม.ดีเดนระดับจังหวัดข้ึนไป ครอบครัว(พอ แม คูสมรส 

และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ)สามารถ เขาพักรักษาตัวในหองพิเศษของโรงพยาบาลได ฟรี 

ครอบครัวของ อสม.ท่ีปฎิบัติงานนอยกวา 10 ป เขานอนหองพิเศษใน รพ.ลดให 50 % 

4.การเทียบตําแหนง อสม.มีตําแหนงเทียบเทากับขาราชการพลเรือนระดับ 3 

5.ใชสิทธิ์ลดคาโดยสารรถไฟชั้นท่ี 3 ได 20% ในชวงระหวาง เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ของทุกป 
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ข้ันตอนการใชสิทธิ์รักษาพยาบาลท่ี รพ.นาน    

การใชสิทธิ์สวัสดิการ อสม.นอนหองพิเศษ คือ  

1.1 อสม.ทุกคนฟรี 

1.2ญาติสายตรงของ อสม.ท่ีปฏิบัติงานครบ 10 ปข้ึนไปหรือเปน อสม.ดีเดนระดับจังหวัด เขต ภาค 

ชาติ ฟรี 

1.3 ญาติสายตรงของ อสม.ท่ีปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป เสียคาหองพิเศษ 50 % 

(ญาติสายตรงไดแก พอ แม ภรรยา/สามีท่ีถูกตองตามกฎหมายและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

ข้ันตอนท่ี 1 

ยื่นคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลท่ี รพ.สต./รพช./สสอ. 

เอกสาร ท่ียื่น คือ      1.แบบขอหนังสือรับรองสิทธิ์ 2.สําเนาบัตร อสม. 3.สําเนาบัตรประชาชน 4.สําเนา

ทะเบียนบาน 5.สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีท่ีคูสมรสเขานอนหองพิเศษ) 

ให อสม.เขียนใบคํารองขอหนังสือรับรองใหผูรับผิดชอบงาน อสม.ของ รพ.สต./สสอ./รพช.ลงชื่อ

รับรองและตรวจสอบการเปน อสม.และเสนอตอ ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต. 

ข้ันตอนท่ี 2 

ผอ.รพช./สสอ./,ผอ.รพ.สต.ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตาม

แบบฟอรมท่ีถูกตอง 

ข้ันตอนท่ี 3 

ยื่นเอกสารหนังสือรับรองใหกับกลุมงาน วสค.ชั้น 3 อาคารสิริเวชรักษ รพ.นาน เพ่ือให จนท.

ตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เสนอ ผอ.รพ.นาน (ใหถายสําเนาหนังสือรับรองสิทธิ์มา 2 ชุด เพราะ วสค.จะ

เก็บเสนอ ผอ.รพ.นาน 1 ชุด และใหผูปวยมาให จนท.ท่ีตึก 1 ชุด) 
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นโยบายและยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจําป 2561 

ตัวช้ีวัด รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. 4.0 ตามเกณฑท่ีกําหนด 

อสม.กลุมเปาหมาย หมายถึง อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน และ/หรือ อสม. ท่ีมี Smartphone ทุก

จังหวัดท่ัวประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 300,000 คน 

 อสม.4.0  หมายถึง  อสม.ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. สามารถใชเทคโนโลยี ดิจิทัลได 

  2. มีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 

  3. มีจิตอาสาและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพ  หมายถึง การสงเสริมพัฒนาและสนับสนุน เชน การใหความรูผาน application 

สมารท อสม. หรือ สื่ออ่ืนๆ การฝกปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพเปนตน เพ่ือให อสม.กลุมเปาหมาย 

ยกระดับเปน อสม. 4.0 

เกณฑท่ีกําหนด  หมายถึง  หลักเกณฑท่ีใชสําหรับประเมิน อสม.ท่ีจะยกระดับเปน   อสม.4.0 โดยผูท่ี

จะผานเกณฑ จะตองผานองคประกอบการประเมิน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 
เกณฑเปาหมาย 

รอยละ 70 ของ อสม.กลุมเปาหมาย มีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

รอยละ 35 ของ อสม. ท่ีมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนมีทักษะการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด   รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

เกณฑเปาหมาย  1. คัดเลือกและพัฒนา อสค. จํานวน 500,000 คน  

2. มีครอบครัวท่ีผานเกณฑการประเมินครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได

ตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 55 

วิธีการจัดเก็บขอมูล  1. การข้ึนทะเบียน อสค. โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี ดําเนินการพัฒนา

และข้ึนทะเบียน อสค. ลงในเว็บไซตฐานขอมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว  

2. การประเมินศักยภาพครอบครัว อสค. 

    1) เจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค. เก็บขอมูลผลการ

ประเมินดวยตนเอง (Self Assessment) 
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    2) ผูรับผิดชอบงานระดับ จังหวัด เขต และสวนกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครสุมประเมินตามแบบ

ประเมินแลวบันทึกผลการประเมินศักยภาพครอบครัวลงในเว็บไชตลงในเว็บไซตฐานขอมูลอาสาสมัครประจํา

ครอบครัว 

ตัวช้ีวัด   จํานวนภาคีเครือขายระดับตําบลท่ีไดรับการสงเสริมพัฒนาและสนับสนุนใหสามารถจัดการ

สุขภาพดวยตนเอง 

คํานิยาม   ภาคีเครือขายระดับตําบล หมายถึง องคกร หรือกลุมในตําบลอาทิ เชน เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) โรงเรียน วัด ชมรม แกนนํา อสม. อสค. กลุมตางๆท่ีมีบทบาทในการสงเสริมพัฒนา

และสนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล(รพ.สต.)เปนผู

ประสานงานหลัก  

วัตถุประสงค  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการดานสุขภาพกลุมวัยแบบบูรณาการ 

ตัวช้ีวัด รอยละของตําบลเปาหมายสามารถจัดการสุขภาพไดตามมาตรฐาน 

 คํานิยาม  ตําบลเปาหมายสามารถจัดการสุขภาพ หมายถึง ตําบลจัดการสุขภาพ         แบบบูรณา

การท่ีมีกระบวนการสรางสุขภาพในทุกกลุมวัย โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ทองถ่ิน 

และทุกๆ ภาคสวนในชุมชน/ทองถ่ิน ใหมีการ บูรณาการรวมกัน ชวยกันคนหา หรือกําหนดปญหาสุขภาพ 

กําหนดอนาคต ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพ และมาตรการทางสังคม รวมท้ังนวัตกรรมตางๆ ไดดวย

ตนเอง  เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

T = team    มีทีมสุขภาพระดับตําบลท่ีมีศักยภาพ 

P = plan     มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีสวนรวม  

A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพกลุมวัย  

R = result    มีผลลัพธดานสุขภาพในชุมชน 
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ตัวช้ีวัด   จํานวนกิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเส่ียงสําหรับวัยทํางาน 

 คํานิยาม  กิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงวัยทํางาน หมายถึง การจัดกิจกรรม / 

บริการ เพ่ือสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยทํางาน โดยการ      มีสวนรวมของชุมชนและทุกภาค

สวน ดังนี้ 

1.เฝาระวัง คัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมวัยทํางาน เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2. ใหความรูในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมวัยทํางาน เชน 3อ. 2ส. เปนตน 

3. สนับสนุนการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. ในชุมชน เชน รณรงค 3อ. 2ส. เปนตน 

4. เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุในชุมชน 

5. จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมวัยทํางานในชุมชน เชน ลานออกกําลัง

กาย แปลงผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว ฯลฯ 

ตัวช้ีวัด  จํานวนกิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเส่ียงสําหรับวัยสูงอายุ 

คํานิยาม  กิจกรรม/บริการสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงวัยสูงอายุ การจัดกิจกรรม/บริการเพ่ือ

สรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน ดังนี้ 

1. เฝาระวัง คัดกรองสุขภาพกลุมผูสูงอายุ 

2. ใหความรูในการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุ  

3. มีชมรมผูสูงอายุท่ีมีกิจกรรมสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยสูงอายุ 

4. มีบริการการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุท่ีบาน (Home Health Care) รวมกับทีมหมอครอบครัว  

5. จัดสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมผูสูงอายุ 
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แนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนาน ประจําป 2561 

1.1 การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุมวัยสรางความรวมมือกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ี ในการแกปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชนและไดรับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนท่ีมีคุณภาพ กลุมเปาหมาย ตําบลละ 10 คน การรายงานผล : 

รายงานท่ีเวป www.thaiphc.net โดยใชรหัสตําบล login เขาไป และใหดําเนินการดังตอไปนี้  1.เลือกท่ี อส

ม.นักจัดการฯ และ อสม. 4.0  และ 2.ไปท่ีคนหา คลิ๊กแลวรายชื่อ อสม..ท้ังตําบลจะข้ึนมาหรือจะคนหาโดย

การใสเลขท่ีบัตรประชาชน ก็ไดใหเราเลือกวา อสม.คนไหนอบรมหลักสูตรอะไร(หลักสูตร อสม.นักจัดการ/

จัดการผูสูงอายุ/จัดการวัยทํางาน) 

1.2 การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน โดยการวิเคราะหจุดแข็ง(ศักยภาพ/ตนทุน/สิ่งท่ีทําไดดี) การ

วิเคราะหจุดออน(ปญหา/ปจจัยเสี่ยง/ภัยคุกคาม/สิ่งท่ีทําไดไมดี) ขอเสนอตอการพัฒนาหรือแผนพัฒนา การ

บริหารจัดการในข้ันพ้ืนฐาน (Basic Management)การวิเคราะหปญหาสุขภาพ /ปจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง

ดานสุขภาพการจัดทําแผนงาน/โครงการ แกไขปญหาและสรางความรวมมือ(คน เงิน ของ) การนําแผนสูการ

ปฏิบัติ การติดตาม ประเมินดานสุขภาพ ทบทวนเปาหมายและวิธีคิด (Right Mindset)งานสุขภาพภาค

ประชาชน อสม.คือนักจัดการสุขภาพในชุมชน เนนการสงเสริม ปองกันดานสุขภาพและผสมผสานงานดาน

รักษาสุขภาพ  การฟนฟูสภาพ สรุปปญหาของชุมชน/หมูบาน เปาหมายและแผนการขับเคลื่อนงานของอสม.

นักจัดการนักจัดการสุขภาพประจําป 2561 กลุมเปาหมาย ตําบลละ 5 คน 

1.3  การอบรม อสม.นักจัดการกลุมวัยทํางาน เพ่ือให อสม.เฝาระวัง คัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมวัย

ทํางาน เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใหความรูในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมวัยทํางาน เชน 3อ. 2ส. 

เปนตนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. ในชุมชน เชน รณรงค 3อ. 2ส. เปนตน เฝาระวัง ปองกัน

และแกไขปญหาอุบัติเหตุในชุมชน จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมวัยทํางานใน

ชุมชน เชน ลานออกกําลังกาย แปลงผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว ฯลฯ กลุมเปาหมาย ตําบลละ 3 คน 

1.4  การอบรม อสม. นักจัดการกลุมวัยผูสูงอายุ เพ่ือให อสม.เฝาระวัง คัดกรองสุขภาพกลุมผูสูงอายุ ให

ความรูในการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุ มีชมรมผูสูงอายุท่ีมีกิจกรรมสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุม

วัยสูงอายุ มีบริการการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุท่ีบาน (Home Health Care) รวมกับทีมหมอครอบครัว จัด

สภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมผูสูงอายุ กลุมเปาหมาย ตําบลละ 2 คน 

2. การอบรม การพัฒนา อสม.4.0 พัฒนา อสม. 4.0  เนนหนัก  3 เรื่องคือ 1.ดานดิจิการทอล

(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) และผลงานท่ีไดอบรม 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 คัดเลือกผูท่ีจะมาเปน อสค. โดย คัดเลือกจากญาติของผูปวย ๓ กลุมเปาหมายคือ 1.ไตวายเรื้อรัง 

(CKD) 2.ผูสูงอายุติดบานติดเตียง (LTC ) 3.ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) ในกกลุมเบาหวานและความดัน

โลหิต ผูทําการคัดเลือก คือ 1.ทีมหมอครอบครัว เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลท่ีดูแลรักษาผูปวย  

คัดเลือกจากญาติผูปวยท่ีมารับบริการ 2. อสม. ซ่ึงรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีชวยคัดเลือก ชักชวนจากครอบครัวใน

ละแวกรับผิดชอบ โดย อสม. ๑ คน สรางเครือขายระดับครัวเรือนดวยการคัดเลือกผูท่ีจะ มาเปน อสค. ๔ คน 

Step 2 เรียนรูฝกปฏิบัติ โดยนําผูไดรับการคัดเลือกเขาสูกระบวนการฝกปฏิบัติท่ีโรงพยาบาลหรือท่ีรพ.สต.

หรือท่ีบานผูรับการดูแล โดยทีมหมอครอบครัวขณะไปเยี่ยมบาน และหรือเจาหนาท่ีโรงพยาบาลขณะท่ีญาติพา

ผูปวยมารับการรักษา ไมใชการเปดอบรม เนนการเรียนรูขณะไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุข เชน ใน

กลุม อสค. เพ่ือดูแลผูปวย   โรคไตวายเรื้อรัง (CKD) ตามแนวทางของ CKD Clinic ขณะพาผูปวยมา

โรงพยาบาลแลวเรียนรูพรอมผูปวยในประเด็น ๑. เรื่องไต  ๒. การคุมเบาหวาน/ความดันโลหิต ๓. การคุม

อาหารอยางเปนรูปธรรม ๔. การออกกําลังกาย ๕. การใชยาและการไปพบแพทยตามนัด ๖. เรื่องสุขภาพจิต 

การดูแลบํารุงจิตใจ กลุม อสค.เพ่ือดูแลผูสูงอายุ (LTC) ฝกปฏิบัติ เรียนรู  ใน ๓ เรื่องหลัก คือ  ๑. การบริบาล

ดูแลเบื้องตน ๒. การสงเสริมสุขภาพ ๓. การใชยา อาจเรียนรูท่ีโรงพยาบาลหรือทีมหมอครอบครัวท่ีลงเยี่ยม

บาน กลุม อสค. เพ่ือดูแลญาติหรือผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) เรียนรู ฝกปฏิบัติ   ๓ ครั้ง ใน ๓ เรื่องหลัก 

คือ ๑. ความรูเรื่องโรคท่ีเปน ๒. การควบคุมโรคดวย ๓ อ ๒ ส การใชยา และ๓. ภาวะแทรกซอนและการ

ปองกัน เรียนรูขณะพาญาติมาหาหมอ ตามนัด 

Step ๓ ข้ึนทะเบียน เพ่ือรูจํานวน อสค. หลังจากท่ีไดเรียนรูตามข้ันตอนท่ี ๒ แลว เจาหนาท่ีสาธารณสุข

จะตองใหขอมูลเก่ียวกับบทบาท จริยธรรม อสค. ไมมีคาตอบแทน พรอมท้ังใหพบปะ รูจัก อสม. และทีมหมอ

อนามัย ตลอดจนประสานเปนเครือขายซ่ึงกันและกัน ตั้งกลุมไลน เพ่ือสื่อสาร ปรึกษาปญหาตางๆท้ังนี้ผูไดรับ

ความรูและจะเปน อสค. ตองเปนบุคคลเดียวกันตลอดหลักสูตรจัดทําฐานขอมูล อสค. ปจจุบันมีฐานขอมูล 

อสค. สวนทะเบียน อสค.ป ๒๕๖๑ ใหแตละพ้ืนท่ีดําเนินการข้ึนทะเบียน อสค.ในฐานขอมูลโดยตรงเม่ือ 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. การพัฒนาสุขภาพ อสม. “องคกร อสม.รูตน ลดเสี่ยง ลดโรค” วัตถุประสงค 1.เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคและลดการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงของชุมชน 

2.เพ่ือให อสม. มีความรู ความเขาใจและเกิดความตระหนักดานสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพคัดกรอง เฝา

ระวังและปองกันโรค โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน 3.เพ่ือให 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.ชวนผูท่ีสูบ

บุหรี่เขารวมโครงการ และชวยใหเลิกสูบบุหรี่ อสม.  1 คนชวนคนเลิกบุหรี่  3 คน 2.บันทึกขอมูลผูเขารวม

โครงการในเวปไซต Quitforking.com 

6. การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาสุขภาพ  ตามสภาพปญหาของชุมชน เกณฑชี้วัด  

ประกอบดวย  มีทีม, มีแผนสุขภาพ ,มีกิจกรรมดานสุขภาพ ,มีผลลัพธ กลุมวัยไดรับการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 

เปาหมาย   ผานเกณฑตําบลจัดการสุขภาพ รอยละ 85.0 ทุกตําบล ใหรายงานผลการประเมินตําบลจัดการ

สุขภาพท่ี www.thaiphc.net ใชรหัสตําบล login เขาไป ดําเนินการแลวเสร็จในเดือน ก.ค.61 สามารถดาวน

โหลดแบบฟอรมไดท่ี หนาเวป thaiphc.net 

7. งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ท้ังหมด 20,600 บาท 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเดน 10 สาขา 
1. การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม โรคติดตอ  

- การควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉ่ีหนู)  

๑. สาเหตุของโรค 

๒. วงจรโรค/การติดตอ 

๓. อาการของโรค/รักษา 

๔. วิธีปฏิบัติตนในการปองกันโรค 

๕. บทบาทของ อสม.ในการปองกัน ควบคุมโรค และการสรางจิตสํานึกของประชาชนในการ

ควบคุมโรค 

- การควบคุมโรคพิษสนุัขบา 

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. เทคนิคและวิธีการคัดกรองเบื้องตนท่ีถูกตอง 

- การใชแบบคัดกรองเบื้องตน (Verbal Screening) 

- วิธีการแปลผลแบบคัดกรองการสงตอเพ่ือตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 

๓. การดูแลผูปวย 

- การควบคุมอาหาร 

- การออกกําลังกาย 

- การดูแลเทา 
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๔. การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

- ความดันโลหิตสูง 

๑. ความรูเรื่อง 

- ภาวะความดันโลหิตสูงคืออะไร 

- ใครบางมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง 

- อาการของความดันโลหิตสูง 

- การปองกันความดันโลหิตสูง 

- ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดความดันโลหิตสูง 

- ผลกระทบของความดันโลหิตสูงเนนภาวะสมองเสื่อม 

๒.เทคนิคและวิธีการคัดกรองเบื้องตนท่ีถูกตอง 

- เทคนิคการวัดความดันโลหิตท่ีถูตอง 

- การสงตอผูท่ีมีภาวะเสี่ยง 

๓. การดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง 

- การควบคุมอาหาร(รสเค็ม) 

- การออกกําลังกาย 

๔. การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

- โรคมะเร็ง 

๑. โรคมะเร็ง คืออะไร? 

๒. คนเราเปนโรคมะเร็งชนิดไหนมาก 

๓. ปจจัยเสี่ยงตอมะเร็ง 

๔. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการปองกันโรคมะเร็ง 

๕. บทบาทของ อสม. ในวิถีการพัฒนาในการจัดการโรคมะเร็ง 

3. การสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน 

๑. ความหมายของสุขภาพจิต สุขภาพจิตชุมชน และสาเหตุของการเกิดสุขภาพจิตเสียของชุมชน 

๒. วิธีคัดกรองปญหาสุขภาพจิตโดยใชแบบประเมินความเครียดแบบประเมินโรคซึมเศราแบบประเมิน

ความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

๓. หลักการ และเทคนิคการใหการปรึกษาเบื้องตน 

๔. เทคนิคการสรางความมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน 

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.องคประกอบของท่ีทําการ ศสมช. 

๒.๑ ผูปฏิบัติงาน 

๒.๒ ผูมีสวนรวมและใหผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 

๒.๓ วัสดุอุปกรณและสิ่งจําเปนในศสมช. 

 ๓.ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินใน ศสมช.รวมถึงขอบขายการใหบริการใน ศสมช. 

๔. การวางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ ศสมช. 

๕. การพัฒนา ศสมช.ใหมีนวัตกรรมและสามารถเปนตนแบบของการจัดการระบบสุขภาพงบประมาณ

จากกองทุนสุขภาพ 

๖. การสํารวจสิทธิดานหลักประกันสุขภาพของประชาชน 

๗. การวิเคราะหผลการสํารวจเพ่ือประเมินสิทธิการเขาถึงดานหลักประกันสุขภาพและประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบและใชสิทธิไดถูกตอง 

Uการสรางหลักประกันสุขภาพ 

๑.อธิบายความหมาย แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินไดถูกตอง 

๒.มีสวนรวมในการจัดทําโครงการ/แผนงานดานสุขภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนตําบล 

6. การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

ผลิตภัณฑสุขภาพ ๕ ดานคือ 

๑. ผลิตภัณฑอาหารไดแก ไอโอดีน หนอไมปป 

๒. ผลิตภัณฑยา ไดแก ยาเสื่อมคุณภาพ ยาอันตราย การใชยาปฏิชีวนะผิด ฯลฯ 

๓. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอันตราย โฆษณาเกินจริง 

๔. เครื่องมือแพทย เชนเครื่องนวดไฟฟาช็อต 

๕. ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบาน นอกบาน 

- แนวทางในการดเนินงานของ อสม. ในการตรวจแนะนําผูผลิต ผูขายผลิตภัณฑสุขภาพได 

- แนวทางในการดเนินงานของ อสม. ในการเฝาระวังปญหาในพ้ืนท่ี 

7. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

๑.นโยบายสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในระดับประเทศ 

๒. นโยบายสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในระดับภูมิภาคและทองถ่ิน 

๓. ความเชื่อมโยงในการสงเสริมการใชภูมิปญญาในแตละระดับ 

- การดูแลสุขภาพดวยหลักการธรรมานามัยเพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ 

๑. หลักการธรรมานามัย ความหมายการดูแลสุขภาพตามหลักการ การดูแลสุขภาพแบบองครวม 

๒. การสงเสริมสุขภาพทางดานรางกาย จิตใจ ดานอารมณ สังคมและสิ่งแวดลอม 

๓. ความเชื่อมโยงหลักการกับการแพทยแผนไทย 

- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรในทองถ่ิน 

๑. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และการใชประโยชน 
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๒. สมุนไพรในทองถ่ินและการใชประโยชนในชุมชน 

๓. การใชประโยชนจากสมุนไพรในทางยาและทางโภชนาการ 

๔. การพัฒนาตอยอดการใชประโยชนจากสมุนไพรเชิงเดี่ยวเปนยาพัฒนาจากสมุนไพร 

- การบริหารรางกายดานทาฤาษีดัดตน 

๑. ประวัติองคความรูการบริหารรางกายและการดัดตน การดัดตนแกอาการตางๆ และการนําไปใช 

การฟนฟูสุขภาพ 

๒. ขอหามขอควรระวังในการบริหารรางกายดวยทาฤาษีดัดตน 

๓. สาธิต และฝกปฏิบัติการบริหารรางกายดวยฤาษีดัดตน 

- การนวด อบ ประคบสมุนไพรคลายปวดเม่ือย 

๑. วิธีการ ข้ันตอนการนวด การอบ การประคบสมุนไพรท่ีถูกตองตามหลักวิธีการ 

๒. ประโยชนของการนวด การอบ การประคบสมุนไพร 

๓. ขอหามควรระวังในการนวด การอบ และการประคบสมุนไพร 

๔. วิธีการ ข้ันตอนการทํายาอบ และการทําลูกประคบสมุนไพร 

๕. การใชลูกประคบสมุนไพรเพ่ือคลายกลามเนื้อ และเสนเอ็น 

8. การปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน 

1.ความรูเรื่องเอดสและสถานการณเอดส 

2.พฤติกรรมเสี่ยงและการปรับเปลี่ยน 

3.แนวทางการปองกัน 

4.การดูแลรักษา 

5.พฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี การใชยาเสพติด 

9. การจัดการสุขภาพชุมขน 

๑. ความหมายการจัดการสุขภาพชุมขน 

๒. ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินการจัดการสุขภาพชุมชน 

- การสรางและการพัฒนาทีมนักจัดการสุขภาพ 

- การคนหาบุคคล/กลุมคน/ชมรม/องคกรท่ีมีศักยภาพท่ีมีอยูในชุมชนเชื่อมโยง 

- การระดมทุมท่ีมีอยูท้ังทุนทางสังคมและทุนท่ีเปนเงิน 

อสม. เปนผูนําในการสรางกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

- การจัดการและรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีเชน ภูมิปญญาตาง ๆ ท่ีมีอยู 

๓. กลไกลการขับเคลื่อนหมูบานจัดการสุขภาพและตําบลจัดการสุขภาพ 

๔. การประเมินผลควบคุม กํากับ การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู 

- การตัดทําแบบประเมินหมูบานจัดการสุขภาพและตําบลจัดการสุขภาพ 

Uการทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 

๑. ความหมายของการวางแผนและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม 

๒. กระบวนการและข้ันตอนการวางแผน 
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๒.๑ การวิเคราะหและศึกษาชุมชน การคนหาปญหา โยงใยปญหาและการจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา แนวทางการแกปญหา การวางแผนการพัฒนาโครงการและการประเมินผล 

๒.๒ การจัดทําแผนชุมขนดวยกระบวนการ/เครื่องมือตาง ๆ เชน แผนท่ีทางเดิน ยุทธศาสตร /AIC / 

PRA / FSC 

๓. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

๔. การประเมินผลและการวัดความสําเร็จ 

10. การจัดการอนามัยแมและเด็ก 

๑. บทบาท อสม.ในงานอนามัยแมและเด็ก 

๒. การประเมินสถานะสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภหญิง หลังคลอด เด็กปฐมวัย 

๓. การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๔. การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

๕. ภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลสงเสริมงานอนามัยแมและเด็ก 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


