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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive summary) 

 

 

  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 8 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 

และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. 

เปน อสม.หมอประจําบาน โดยมีเปาหมายเปน อสม. ระดับหมูบาน ท้ังหมดจํานวน 5,952 คน ดําเนินการจัด

อบรมระหวาง วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันท่ี 24 มกราคม 2563 ซ่ึงการจัดการอบรม ณ พ้ืนท่ีเปาหมายท้ัง 

8 จังหวัด โดยใชหลักสูตร อสม.หมอประจําบาน ป 2563 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รูปแบบการจัด

อบรม ณ สถานท่ีราชการ โดยกระจายจดัเปนรายอําเภอ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแก ผูเขารับ

การอบรม ใชวิทยากรซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยหลังจากเสร็จ

สิ้นการอบรมในภาคทฤษฎีแลว จะมีการฝกปฏิบัติงาน ณ สถานบริการสาธารณสุข (รพ./รพ.สต./ศูนยบริการ

สาธารณสุขของเทศบาล/อบต.) ท่ีกลุมเปาหมายสังกัดอยู 

  ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 ภาพรวมท่ัวประเทศ พบวา อสม.

ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 84,733 คน (รอยละ 105.92) จากเปาหมาย 80,000 คน 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 84,354 คน (รอยละ 105.44) จากเปาหมาย 80,000 คน และ

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 453,574 คน (รอยละ 177.79) จากเปาหมาย 240,000 คน   

   ขอมูลของเขตสุขภาพท่ี 5 พบวา อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 6,137 คน 

(รอยละ 103.11) จากเปาหมาย 5,952 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 6,114 คน (รอยละ 

102.72) จากเปาหมาย 5,952 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 20,457 คน (รอยละ 

114.57) จากเปาหมาย 17,856 คน  

 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายจังหวัด พบวาทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 สามารถดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม.หมอประจาํบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

(เกณฑรอยละ 100) โดยแตละจังหวัดมีผลการดําเนินงานดังนี้ กาญจนบุรี จํานวน 1,025 คน (รอยละ 100.2) 

จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,030 (รอยละ 103.83) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ 

จํานวน 476 (รอยละ 102.59) จากเปาหมาย 464 คน เพชรบรุี จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน

1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จํานวน 383 คน (รอยละ 126.4) จาก

เปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน (รอยละ 103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี 

จํานวน 1,086 (รอยละ 101.02) จากเปาหมาย 1,075 คน  
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 อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละจังหวัดมีผลการดําเนินงาน

ดังนี้ กาญจนบุรี จํานวน 1,024 คน (รอยละ 100.1) จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,028 (รอย

ละ 103.63) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ จํานวน 475 (รอยละ 102.37) จากเปาหมาย 464 คน 

เพชรบุรี จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน 1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 

คน สมุทรสงคราม จํานวน 394 คน (รอยละ 130.03) จากเปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน 

(รอยละ 103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จํานวน 1,056 (รอยละ 98.23) จากเปาหมาย 1,075 คน  

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละจังหวัดมีผลการดําเนินงาน

ดังนี้ กาญจนบุรี จํานวน 1,024 คน (รอยละ 100.1) จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,028 (รอย

ละ 103.63) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ จํานวน 475 (รอยละ 102.37) จากเปาหมาย 464 คน 

เพชรบุรี จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน 1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 

คน สมุทรสงคราม จํานวน 394 คน (รอยละ 130.03) จากเปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน 

(รอยละ 103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จํานวน 1,056 (รอยละ 98.23) จากเปาหมาย 

1,075 คน  

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563   
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บทท่ี 1 บทนํา 

 

1.หลักการและเหตุผล  

  สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย 

พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารรณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกล

ควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพ่ึงตนเองได และ

สามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลได  

  กระทรวงสาธารณาสุข ใหความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพของประชาชน และยกระดับคุณภาพการ

บริการดานสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและภัยสุขภาพ 

และการคุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหประชาชนมีโอกาสรวมคิดรวมนํา รวมทํา

และรวมในการอภิบาลแบบเครือขาย ภายใตกระบวนการท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบทบาทดานสุขภาพภาค

ประชาชน ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงปจจุบันมีเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส

ม.) จํานวนกวา 1,040,000 คน ซ่ึงเปนตัวแทนประชาชนผูท่ีมีจิตอาสา เสียสละ เขามามีสวนรวมดูแลสุขภาพ

ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จนไดรับการยอมรับจากสังคม  

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนสามารถดูแล

สุขภาพของตนเองได และชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการสงเสริม 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแล

สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนั้น  

  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 จึงจัดจัดทําโครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาค

ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และขับเคลื่อนการดําเนินงานยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจํา

บาน เขตสุขภาพท่ี 5 เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจให อสม. ในการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เปน

แกนในในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใหมีสุขภาพดี ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการ

พ่ึงพาโรงพยาบาล พ่ึงตนเองเพ่ิมข้ึน นําไปสูการลดรายจาย เพ่ิมรายได รางกายแข็งแรง เศรษฐกิจของประเทศ 

แข็งแรงตอไป    

 

2.วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน สามารถดูแลสุขภาพคนใน

ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

2.2 ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี 

เขตสุขภาพท่ี 5  
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2.4 เพ่ือให อสม. และ อสค. มีศักยภาพในการ จัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชน สรางความรวมมือกับ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนตลอดจนประชาชน 

ในพ้ืนท่ี ในการแกไขปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และไดรับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

 

3.ขอบเขตของโครงการ/พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 

อสม. ระดับหมูบานในเขตสุขภาพท่ี 5 ท้ังหมด 8 จังหวัด ไดรับการพัฒนาศักยภาพยกระดับเปน  

อสม.หมอประจําบาน  จํานวน   5,952  คน  รายละเอียดดังนี้  

  - จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  1,023    คน  

- จังหวัดนครปฐม   จํานวน     992  คน  

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน    464    คน 

- จังหวัดเพชรบุรี   จํานวน    744   คน 

- จังหวัดราชบุร ี   จํานวน  1,042    คน 

- จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน    303  คน 

- จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน    309  คน 

- จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  1,075  คน 

 

4.ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

  4.1 อสม.ระดับหมูบานในเขตสุขภาพท่ี 5 ท้ังหมด 8 จังหวัด ไดรับการพัฒนาศักยภาพยกระดับเปน  

อสม.หมอประจําบาน จํานวน  5,952  คน 

  4.2 อสม. หมอประจําบาน ในเขตสุขภาพท่ี 5 ไดรับการเพ่ิมพูนทักษะ  จํานวน  875  คน 

4.3 ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (รอยละ 70) 

4.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพใน

การจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุมวัย สรางความรวมมือกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ี ในการแกไขปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 

ในชุมชน และไดรับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

5.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/เปาหมาย 

ลําดับ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ จํานวน หนวยนับ 
1 จํานวน อสม. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอประจําบาน  

ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 5  
5,952 คน 

2 ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

70 รอยละ 

3 รอยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ี
กําหนด 

70 รอยละ 

ตารางท่ี 1.1  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/เปาหมาย 
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6.ประโยชนท่ีวาจะไดรับ 

6.1 อสม.หมอประจําบาน สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
6.2 กลุมผูปวยกลุมในชุมชนไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6.3 อสม. และ อสค. มีศักยภาพในการ จัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชน สรางความรวมมือกับเจาหนาท่ี

สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ี  

ในการแกไขปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และไดรับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

6.4 ประชาชนเขาถึงระบบบริการปฐมภูมิระดับชุมชน และระดับครอบครัวท่ีมีคุณภาพ ปญหา

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีลดลง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

7.ความเส่ียงท่ีสําคัญ และแนวทางในการลดความเส่ียง 

ลําดับ ความเส่ียงสําคัญ แนวทางลดความเส่ียง 
1 กลุมเปาหมายเขารับการอบรมไมครบ

ตามจํานวนท่ีกําหนด 
-สื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหเห็นความสําคัญของ
การฝกอบรม 
-ประสาน ลวงหนา และใหมีระบบตอบกลับเขา
รวมรับการอบรม 

2 การจัดเก็บ และสํารวจขอมูล อาจไม
ครอบคลุมและกระจายในประชากร
กลุมเปาหมาย 

-จัดทําแนวทางการเก็บ และสํารวจขอมูล และ
กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

3 ความเขาใจในแนวคิด และหลักการงาน
สุขภาพภาคประชาชนของผูรับผิดชอบ
งานทุกระดับ 

-สรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและ
ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 

ตารางท่ี 1.2 ความเสี่ยงท่ีสําคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง 

 

8.ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กลุมงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

 ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

9.กรอบแนวคิดการยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดการยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน 

(คูมือสําหรบัเจาหนาท่ี เพ่ือการยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจาํบาน [2562], กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
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บทที่ 2 

หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

เพ่ือยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน  
 

2.1 ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการฝกอบรม อสม. หมอประจาบาน ปพุทธศักราช 2562 

 

2.2 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

2.3 เหตุผลและความจําเปน 

  สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย 

พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข ในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกล 

ควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพ่ึงตนเองได  

และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลได 

กระทรวงสาธารณสุข ใหความสาคัญในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพบริการ

ดานสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและภัยสุขภาพ และการ

คุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหประชาชนมีโอกาสในการรวมคิด รวมนํา รวมทําและ

รวมในการอภิบาลแบบเครือขาย ภายใตกระบวนการท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาบทบาทดานสุขภาพภาค

ประชาชน ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงปจจุบันมีเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

(อสม.) จํานวนกวา 1,040,000 คน ซ่ึงเปนตัวแทนประชาชนผูท่ีมีจิตอาสา เสียสละ เขามามีสวนรวมดูแล

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จนไดรับการยอมรับจากสังคม  

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทสาคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนสามารถดูแล

สุขภาพตนเองได และชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการสงเสริม 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแล

สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังเสริมสรางขวัญและกาลังใจให อสม. ดังนั้น

เพ่ือใหการนํานโยบายสุขภาพภาคประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการ

พ่ึงพาโรงพยาบาลแตพ่ึงตนเองเพ่ิมข้ึน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

จึงจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน ปพุทธศักราช 2562 
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2.4 หลักการของหลักสูตร 

  2.4.1 สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายกาลังคนดานสุขภาพภาคประชาชนท่ี

นําไปสูการพ่ึงตนเองของชุมชน 

  2.4.2 เปนหลักสูตรท่ียืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรูและเวลาการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไป 

ปรับใชกับบริบทของ อสม. หมอประจําบาน 

  2.4.3 เปนหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ 

เรียนรูอยางแทจริง ไดเรียนรูทดลองในเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะผสมผสานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  2.4.4 สรางสมรรถนะในเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหการดําเนินงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของ 

ประชาชนใหบรรลุผลสําเร็จ 

 

2.5 บทบาทท่ีคาดหวังของ อสม. หมอประจําบาน 
2.5.1 สนับสนุนสงเสริมใหมี อสค. ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกครอบครัว 
2.5.2 เปนพ่ีเลี้ยงใหกับ อสค. ในการดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายทุกครอบครัว 
2.5.3 ดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก โรคเลปโตสไป

โรซิส (ฉ่ีหนู) 
2.5.4 ดําเนินการสงเสริมสุขภาพ ลดอัตราการปวยโรคเรื้อรัง ปญหาสุขภาพจิต การปองกันแกไข 

ปญหายาเสพติด และอุบัติเหตุ 
2.5.5 ถายทอดความรู ความเขาใจในเรื่องภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย 

ใหกับ อสค. และประชาชน 
2.5.6 ใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นดาน 

สุขภาพ ประเมินสุขภาพ โดยรวมเปนทีมหมอครอบครัว 
2.5.7 เปนแกนนําเครือขายในการดูแลสุขภาพ (อสม. อสค.) และจัดการปญหาสุขภาพ ท้ังในระดับ 

ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังการสงตอผูปวยไปยังระบบบริการสุขภาพท่ีรัฐจัดให 
2.5.7 เขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพในพ้ืนท่ี นํามาวางแผนและแกไขปญหา พรอมท้ัง 

รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบการรายงานท่ีระบุไว 
 
2.6 จุดมุงหมายของหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายท่ีสาคัญในการฝกอบรมพัฒนาขีดความสามรถของ อสม. 
โดยการพัฒนายกระดับใหเปน อสม. หมอประจําบาน สามารถทํา สรางใหเกิดการเรียนรู และเปนพ่ีเลี้ยง อสค.  
ใหคําปรึกษา เยี่ยมบาน แนะแนวทางตางๆ นําสูการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในการดูแลสมาชิก 
ในครอบครัว สนับสนุนใหแตละครอบครัว ชุมชนเปนเจาของสุขภาวะของตนเอง นําไปสูชุมชนสรางสุข สุขกาย 
สุขใจ สุขเงิน ตามท่ีมุงหวังไว 
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2.7 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเขารับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท 
อสม. หมอประจําบานไดตามสมรรถนะท่ีกําหนด 
 
2.8 กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขาอบรม 

1. เปน อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
2. เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความพรอมในการใชเทคโนโลย ีดิจิทัล ในการปฏิบัติหนาท่ี อสม. 

หมอประจําบาน 
3. เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติบทบาท อสม. หมอประจําบาน 

 
2.9 สมรรถนะท่ีคาดหวัง 

2.9.1 สามารถสนับสนุนสงเสริมใหมี อสค. ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกครอบครัว 
2.9.2 สามารถเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ อสค. ในการดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายทุกครอบครัว 
2.9.3 สามารถดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก 

โรคเลปโตสไปโรซิส (ฉ่ีหนู) อ่ืนๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ีได 
2.9.4 สามารถดาเนินการสงเสริมสุขภาพ ลดอัตราการปวยโรคเรื้อรัง ปญหาสุขภาพจิต การ 

ปองกันแกไขปญหายาเสพติด และอุบัติเหตุ 
2.9.5 สามารถถายทอดความรู ความเขาใจในเรื่องภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทาง 

การแพทยใหกับ อสค. และประชาชน ได 

2.9.6 สามารถใชเครื่องมือสื่อสาร และแอปพลิเคชันในการคัดกรอง ประเมินสุขภาพ โดยรวมเปนทีม 
หมอครอบครัวได 

2.9.7 สามารถเปนแกนนําเครือขายในการดูแลสุขภาพ (อสม. อสค.) และจัดการสุขภาพ ในครอบครัว 
และชุมชนได เชื่อมตอระบบบริการสุขภาพท่ีรัฐจัดใหได 

2.9.8 สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพมาวางแผนและแกไขปญหา พรอมท้ังรายงาน 
ผลในระบบได 
 
2.10 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยเนื้อหาวิชา 6 รายวิชา ดังนี้ 

ลําดับ            ช่ือวิชา      ระยะเวลา 
1. วิชา อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจาบาน  3 ชั่วโมง 
2. วิชา การเฝาระวัง ปูองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี     3 ชั่วโมง 
3. วิชา การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพท่ีสาคัญ     3 ชั่วโมง 
4. วิชา ภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย    3 ชั่วโมง 
5. วิชา เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine ) 
และแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพ       3 ชั่วโมง 
6. วิชา ผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม      3 ชั่วโมง 
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2.11 ระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน 18 ชั่วโมง 
 

2.12 เนื้อหาและมาตรฐานในแตละวิชา 
2.12.1 วิชาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจําบาน เวลา 3 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงครายวิชา 
  เพ่ือให อสม. หมอประจําบานมีความรูความเขาใจในบทบาทของ อสค. และ อสม.หมอประจําบาน  
มีทักษะในการดูแลและถายทอดองคความรูดานสุขภาพ การเยี่ยมบาน สงตอ และสรางเครือขายในชุมชนได 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  1. อสม. หมอประจําบานอธิบาย บทบาทและหนาท่ีของ อสม.หมอประจําบาน และ อสค. ได 
  2. อสม. หมอประจําบานมีความรูความเขาใจในการสงเสริมสนับสนุนใหมี อสค. ไดครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 

  ความสําคัญของ อสค. และบทบาทของ อสม.หมอประจําบาน ทําหนาท่ีในการดูแลสุขภาพของ

ครอบครัว การถายทอดความรอบรูดานสุขภาพท่ีเก่ียวของกับปญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี รวมถึงการสรางเครือขาย 

การสงตอระบบการดูแลสุขภาพครอบครัว เชื่อมโยงกับเครือขายระบบบริการสุขภาพ 

 

2.12.2 วิชาการเฝูาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี เวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงครายวิชา 

  เพ่ือให อสม. หมอประจาบานมีความรูความเขาใจสาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปูองกัน ควบคุมไมให

เกิดโรคในพ้ืนท่ี 

 

มาตรฐานรายวิชา 

  1. อสม. หมอประจาบานแสดงความรูความเขาใจสาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปูองกัน ควบคุมไมให

เกิดโรคในพ้ืนท่ี 

  2. อสม. หมอประจาบานสามารถอธิบายวิธีการแกปญหา วธิีการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมไมใหเกิด

โรคในพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 

คําอธิบายรายวิชา 

  ความสําคัญและวิธีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก 

 โรควัณโรคโรคพิษสุนัขบา โรคพยาธิใบไมตับ โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉ่ีหนู) โรคไขมาลาเรีย อ่ืนๆ ตามบริบท

ของพ้ืนท่ี 
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2.12.3 วิชา การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ เวลา 3 ช่ัวโมง 

มาตรฐานรายวิชา 

  1. อสม. หมอประจําบาน อธิบายความสําคัญของการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู และการแกไข

ปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี ไดแก ปญหาสุขภาพจิต ปญหาอุบัติ เหตุและอุบัติภัย การดูแลแบบ

ประคับประคองและระยะสุดทาย และปญหาดานสุขภาพในกลุมผูปวยเรื้อรัง ติดบานติดเตียง รวมท้ัง ผูมีภาวะ

พึงพิงในพ้ืนท่ี 

  2. อสม. หมอประจําบานอธิบายวิธีการการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู และการแกไขปญหาสุขภาพ 

ท่ีสาคัญในพ้ืนท่ี ไดแก ปญหาสุขภาพจิต ปญหาอุบัติเหตุและอุบัติภัย การดูแลแบบประคับประคองและระยะ

สุดทายและปญหาดานสุขภาพ ในกลุมผูปวยเรื้อรัง ติดบานติดเตียง รวมท้ังผูมีภาวะพึงพิง และผูท่ีมีปญหา

สุขภาพจิตในพ้ืนท่ี 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ความสําคัญและวิธีการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู และการแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 

ไดแกปญหาสุขภาพจิต ปญหาอุบัติเหตุและอุบัติภัย และปญหาดานสุขภาพในกลุมผูปวยเรื้อรัง ติดบานติดเตียง 

รวมถึงผูมีภาวะพึงพิง และผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตในพ้ืนท่ี  

 

2.12.4 วิชา ภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย เวลา 3 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงครายวิชา 

1. เพ่ือให อสม. หมอประจําบานมีความรู ความเขาใจ การใชภูมิปญญาไทย สมุนไพร เพ่ือการดูแล
สุขภาพแบบพ่ึงตนเอง 

2. เพ่ือให อสม. หมอประจําบานมีความรู ความเขาใจ ขอเท็จจริงเก่ียวกับกัญชาในการรักษาทาง
การแพทย 

3. สงเสริมสุขภาพดวยหลักธรรมานามัย ซ่ึงประกอบไปดวย กายานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทาง
กายจิตตานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจ ชีวิตานามัย คือการสงเสริมคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  1. อสม. หมอประจําบานอธิบายความสําคัญ ประโยชน และวิธีการใชภูมิปญญาไทย สมุนไพร  
เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
  2. อสม. หมอประจําบานอธิบายความสําคัญ ขอเท็จจริงเก่ียวกับกัญชาในการรักษาทางการแพทย 
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คําอธิบายรายวิชา 
  ความสําคัญ ประโยชน และวิธีการใชภูมิปญญาไทย สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง 
และขอเท็จจริงเก่ียวกับกัญชาในการรักษาทางการแพทย สงเสริมสุขภาพดวยหลักธรรมานามัย ซ่ึงประกอบไป
ดวยกายานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทางกาย จิตตานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจ ชีวิตานามัย  
คือการสงเสริมคุณภาพชีวิตและครอบครัว รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2.12.5 วิชาเทคโนโลยีการส่ือสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคช่ันดาน
สุขภาพ เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงครายวิชา 
  เม่ือผานการอบรมแลว อสม. หมอประจําบาน มีความรู ความฉลาดรอบรู และสามารถใชเทคโนโลยี
การสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine ) และแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพเพ่ือการคัดกรอง การ
ติดตาม การสงตอผูปวย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  อสม. หมอประจําบานอธิบายความสําคัญ ประโยชน และวิธีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การแพทยโทรเวชกรรม (Telemedicine) และความฉลาดรอบรูการเลือกใชแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพเพ่ือการ
ติดตามการสงตอผูปวย รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
อสม. หมอประจําบาน เขาใจ 
  1. การใชเครื่องมือสื่อสารตรวจประเมินผลสุขภาพ (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่น การบันทึก
ขอมูลการรายงาน และสงตอผูปวย และนําขอมูลสุขภาพมาวางแผนแกไขปญหาสุขภาพ 
  2. การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหถูกตอง 
  3. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องมือสื่อสาร (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่น 

 

คําอธิบายรายวิชา 

  ความสําคัญ ประโยชน  และวิธีการใช เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม 

(Telemedicine) และความฉลาดรอบรู การใชแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพเพ่ือการคัดกรอง ติดตาม และการสง

ตอผูปวย รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

2.12.6 วิชา ผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม เวลา 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงครายวิชา 

  เม่ือผานการฝกอบรมแลว อสม. หมอประจําบาน สามารถ เปนผูนําและใชภาวะผูนําในการสรางทีม

เครือขาย ทีม อสม. อสค. เพ่ือการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ติดเตียง ผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 

 

 

 



11 
 

 

มาตรฐานรายวิชา 

  อสม. หมอประจําบาน สามารถเปนผูนํา ประสานงาน และบริหารจัดการทรัพยากร (Health 

Coacher and Manager) ใหคําแนะนํา เปนพ่ีเลี้ยง เปนทีมรวมกับทีมหมอครอบครัว และถายทอดความรู

ตางๆ ท่ีเก่ียวของแกเครือขาย อสม. อสค. รวมท้ัง สามารถใชเครื่องมือสื่อสารเพ่ือการดูแล จัดการให

กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

คําอธิบายรายวิชา 

  ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีการเปนผูนํา ภาวะผูนํา การสรางการมีสวนรวม บทบาทของพ่ีเลี้ยงในการ 

จัดการสุขภาพ การสงตอ วิธีการถายทอดความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

2.13 การประเมินผล 

2.13.1 เกณฑการประเมิน 

- อสม. ตองมีระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยรอยละ 80 

- อสม. ท่ีผานการฝกอบรมมีความรูและทักษะผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ 80 

2.13.2 เครื่องมือท่ีใชและวิธีการประเมินผล 

- แบบทดสอบความรูกอน – หลังการฝกอบรม 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมการฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพหลังการฝกอบรม 
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กําหนดการฝกอบรม อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตสุขภาพท่ี 5 

 เพ่ือยกระดับเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมอประจําบาน 

 ระหวางวันท่ี ............... เดือน..................... พ.ศ. ..............  

 ณ หองประชุม ................................................................. จังหวัด................................... 

            

 วัน/เดือน/ป หลักสูตร/วิชา พักกลางวัน  หลักสูตร/วิชา  

 เวลา 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-16.30  

 วันที่......................... 
พิธิเปดการอบรม/

ชี้แจงวัตถุประสงคฯ  
 วิชา อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และ

บทบาท อสม.หมอประจําบาน (3 ช่ัวโมง) 

  

วิชา การเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี      
(3 ช่ัวโมง) 

กิจ
กร

รม
ทว

บท
วน

บท
เรี

ยน
 

 

 

วันที่......................... 

กิจ
กร

รม
สง

เส
ริม

สุข
ภา

พ 
(อ

อก
กํา

ลัง
กา

ย)
 

วิชา การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพท่ี
สําคัญ      (3 ช่ัวโมง) 

วิชา ภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทาง
การแพทย (3 ช่ัวโมง) 

 

 

วันที่......................... 
วิชา เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวช
กรรม (Telemedicine ) และแอปพลิเคช่ันดาน

สุขภาพ           (3 ช่ัวโมง) 
วิชา ผูนาํการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม (3 ช่ัวโมง) พิธิปดการอบรม 

 

            

 หมายเหตุ  1. อาหารวางและเครื่องดื่มเวลา 10.00 – 10.15 น. / เวลา 14.30 – 14.45 น.      

  2. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม       
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินงาน 

 
หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

ความคาดหวังในบทบาทของ อสม. หมอประจาํบาน 

เม่ือผานการฝกอบรมหลักสูตรแลว อสม. หมอประจําบาน ควรมีความรู ทักษะ ดังนี้ 

1. ความรู ทักษะ การเปน อสม. หมอประจําบาน อยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ 

2. สามารถปฏิบัติหนาท่ีของ อสม. หมอประจําบาน อยางครบถวน 

3. สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนไมใหเจ็บปวยจนตองไปโรงพยาบาล 

4. สามารถปฏิบัติงาน จัดการระบบดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายในชุมชนรวมกับภาคีเครือขายการดูแล 

สุขภาพในชุมชน  

 

3.1 หลักเกณฑในการคัดเลือกเขารับการอบรม 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน : 

1. เปน อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

2. เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความพรอมในการใชเทคโนโลย ีดิจิทัล ในการปฏิบัติหนาท่ี อสม. 

หมอประจําบาน  

3. เปนประธานชมรม อสม.ระดับตําบล, ประธานชมรม อสม.ระดับหมูบาน หรือผูแทนท่ีไดรับ

มอบหมายจากประธานชมรม อสม.ระดับตําบล และหมูบาน ใหเขารับการอบรม โดยใหนํารองการศึกษาวิจัย

เชิงปฏิบัติการในบทบาทหนาท่ี อสม. หมอประจําบาน 

4. เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติบทบาท อสม.หมอประจําบาน ดังนี้ 

4.1 สรางอาสาสมัครประจาํครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจําบาน 

4.2 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี 

4.3 การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ 

4.4 ภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย 

4.5 เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่น 

ดานสุขภาพ 

4.6 ผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม  
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3.2 แผนการดําเนินงาน  

 ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ราชบุรี รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 8 จังหวัด ในเขต

บริการสุขภาพท่ี 5 และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 จังหวัดสมุทรสงคราม จัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

ยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน ระหวางวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันท่ี 24 มกราคม 2563 โดย

มีรายละเอียดดังนี้  

 
ลําดับ จังหวัด  วัน เดือน ปท่ีอบรม สถานท่ีอบรม อสม. 

เปาหมาย (คน) 

1 สมุทรสาคร (ครั้งท่ี 1) 24 - 26 ธันวาคม 2562 จังหวัดสมุทรสาคร 223 
 สมุทรสาคร (ครั้งท่ี 2) 8-10 มกราคม 2563 จังหวัดสมุทรสาคร 86 
2 สมุทรสงคราม 25 – 27 ธันวาคม 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม 303 
3 กาญจนบุรี (ครั้งท่ี 1) 24 – 27 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาญจนบุร ี 162 
 กาญจนบุรี (ครั้งท่ี 2) 6 – 15 มกราคม 2563 จังหวัดกาญจนบุรี  861 
4 ประจวบครีีขันธ 6 – 8 มกราคม 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 464 
5 นครปฐม 13 – 24 มกราคม 2563 จังหวัดนครปฐม 992 
6 เพชรบุร ี 14 – 17 มกราคม 2563 จังหวัดเพชรบุร ี 744 
7 ราชบุร ี 6 – 15 มกราคม 2563 จังหวัดราชบุร ี 1,042 
8 สุพรรณบุร ี 7 – 10 มกราคม 2563 จังหวัดสุพรรณบุร ี 1,075 

 รวมท้ังหมด  8  จังหวัด  5,952 คน 

 

3.3 การประเมินผลการฝกอบรม 

  ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมระยะเวลาไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะ เวลาการ

ฝกอบรมตลอดหลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีไดรับการอบรม

อยางเครงครัด และมีผลการประเมินความรูหลังอบรมท้ังภาคปฏิบัติและทฤษฎี 

1. ภาคปฏิบัติ (ผานการประเมินไมตากวา รอยละ 80) 

2. ภาคทฤษฎี แบบทดสอบความรู (ผานการประเมินไมตากวา รอยละ 60) 

3. คะแนนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตองผานตามเกณฑ 

 

3.4 การรายงานผลการฝกอบรม 

1. รายงานผานฐานขอมูล อสม. 

2. รายงานผานเว็บไซต Thaiphc.net  
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงาน  

การพัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน  

 
 

 ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 8 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 

และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. 

เปน อสม.หมอประจําบาน โดยมีเปาหมายเปน อสม. ระดับหมูบาน ท้ังหมดจํานวน 5,952 คน ดําเนินการจัด

อบรมระหวาง วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันท่ี 24 มกราคม 2563 ผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบาน โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้   

ตารางท่ี 4 แผนการดําเนนิงานพัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน เขตสุขภาพท่ี 5    

 

จังหวัด 

 

แผนการอบรม 

 

จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

(80,000 คน) 

เปาหมาย รอยละ 

กาญจนบุร ี 24 ธ.ค. 62 – 15 ม.ค. 63 14,200 1,023 100 

นครปฐม 13-24 ม.ค. 63 10,360 992 100 

ประจวบคีรีขันธ 6-8 ม.ค. 63 7,200 464 100 

เพชรบุร ี 13-17 ม.ค. 63 7,835 744 100 

ราชบุรี 7-15 ม.ค. 63 12,329 1,042 100 

สมุทรสงคราม 25-27 ธ.ค. 63 2,236 303 100 

สมุทรสาคร 24-26 ธ.ค. 63 3,642 309 100 

สุพรรณบุรี 7-10 ม.ค. 63 15,137 1,075 100 

รวม 24 ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63 72,939 5,952 100 

 การจัดการอบรม ณ พ้ืนท่ีเปาหมายท้ัง 8 จังหวัด โดยใชหลักสูตร อสม.หมอประจําบาน ป 2563 ของ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รูปแบบการจัดอบรม ณ สถานท่ีราชการ โดยกระจายจัดเปนรายอําเภอ  

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแก ผูเขารับการอบรม ใชวิทยากรซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในภาคทฤษฎีแลว จะมีการฝกปฏิบัติงาน 

ณ สถานบริการสาธารณสุข (รพ./รพ.สต./ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล/อบต.) ท่ีกลุมเปาหมายสังกัดอยู  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 ภาพรวมท่ัวประเทศ  

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

 

เขตสุขภาพ 

 

จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 

(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

เขตสุขภาพท่ี 1 132,399 8,733 9,486 108.62 8,733 9,101 104.21 26,199 36,906 140.87 

เขตสุขภาพท่ี 2 70,725 4,803 5,014 104.39 4,803 4,820 100.35 14,409 21,865 151.75 

เขตสุขภาพท่ี 3 60,140 4,720 5,133 108.75 4,720 5,081 107.65 14,160 33,910 239.48 

เขตสุขภาพท่ี 4 64,821 6,037 6,446 106.77 6,037 6,646 110.09 18,111 38,973 215.19 

เขตสุขภาพท่ี 5 72,939 5,952 6,137 103.11 5,952 6,114 102.72 17,856 20,457 114.57 

เขตสุขภาพท่ี 6 72,863 5,169 5,327 103.06 5,169 5,234 101.26 15,507 28,001 180.57 

เขตสุขภาพท่ี 7 104,798 8,856 9,131 103.11 8,856 9,206 103.95 26,568 30,049 113.1 

เขตสุขภาพท่ี 8 106,167 7,936 8,277 104.3 7,936 8,260 104.08 23,808 45,705 191.97 

เขตสุขภาพท่ี 9 129,320 10,704 11,140 104.07 10,704 11,260 105.19 32,112 76,589 238.51 

เขตสุขภาพท่ี 10 86,654 7,843 8,054 102.69 7,843 8,067 102.86 23,529 35,788 152.1 

เขตสุขภาพท่ี 11 75,644 4,652 5,327 114.51 4,652 5,200 111.78 13,956 33,952 243.28 

เขตสุขภาพท่ี 12 63,259 4,595 5,261 114.49 4,595 5,365 116.76 13,785 51,379 372.72 

รวม 1,039,729 80,000 84,733 105.92 80,000 84,354 105.44 240,000 453,574 177.79 
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กราฟท่ี 4.1 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 ภาพรวมท่ัวประเทศ  

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

  จากตารางท่ี 4.1 และกราฟท่ี 4.1 ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 ภาพรวมท่ัวประเทศ พบวา อสม.ผานการอบรม เปน อสม.

หมอประจําบาน จํานวน 84,733 คน (รอยละ 105.92) จากเปาหมาย 80,000 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 84,354 คน (รอยละ 105.44)  

จากเปาหมาย 80,000 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 453,574 คน (รอยละ 177.79) จากเปาหมาย 240,000 คน  

เขตสุขภาพ
ที่ 1

เขตสุขภาพ
ที่ 2

เขตสุขภาพ
ที่ 3

เขตสุขภาพ
ที่ 4

เขตสุขภาพ
ที่ 5

เขตสุขภาพ
ที่ 6

เขตสุขภาพ
ที่ 7

เขตสุขภาพ
ที่ 8

เขตสุขภาพ
ที่ 9

เขตสุขภาพ
ที่ 10

เขตสุขภาพ
ที่ 11

เขตสุขภาพ
ที่ 12

รวม

อสม.ผานการอบรม 108.62 104.39 108.75 106.77 103.11 103.06 103.11 104.3 104.07 102.69 114.51 114.49 105.92

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 104.21 100.35 107.65 110.09 102.72 101.26 103.95 104.08 105.19 102.86 111.78 116.76 105.44

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 140.87 151.75 239.48 215.19 114.57 180.57 113.1 191.97 238.51 152.1 243.28 372.72 177.79
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 ภาพรวมทั่วประเทศ

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
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  สําหรับเขตสุขภาพท่ี 5 พบวา อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 6,137 คน (รอยละ 103.11) จากเปาหมาย 5,952 คน  

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 6,114 คน (รอยละ 102.72) จากเปาหมาย 5,952 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 20,457 คน 

(รอยละ 114.57) จากเปาหมาย 17,856 คน  

ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 เขตสุขภาพท่ี 5 จําแนกรายจังหวัด 

 
จังหวัด 

 
จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 
(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

กาญจนบุรี 14,200 1,023 1,025 100.2 1,023 1,024 100.1 3,069 3,128 101.92 

นครปฐม 10,360 992 1,030 103.83 992 1,028 103.63 2,976 3,157 106.08 

ประจวบคีรีขันธ 7,200 464 476 102.59 464 475 102.37 1,392 1,362 97.84 

เพชรบุรี 7,835 744 744 100 744 744 100 2,232 2,324 104.12 

ราชบุรี 12,329 1,042 1,073 102.98 1,042 1,073 102.98 3,126 3,934 125.85 

สมุทรสงคราม 2,236 303 383 126.4 303 394 130.03 909 838 92.19 

สมุทรสาคร 3,642 309 320 103.56 309 320 103.56 927 994 107.23 

สุพรรณบุรี 15,137 1,075 1,086 101.02 1,075 1,056 98.23 3,225 4,720 146.36 

รวม 72,939 5,952 6,137 103.11 5,952 6,114 102.72 17,856 20,457 114.57 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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กราฟท่ี 4.2 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 เขตสุขภาพท่ี 5 จําแนกรายจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี รวม

อสม.ผานการอบรม 100.2 103.83 102.59 100 102.98 126.4 103.56 101.02 103.11

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 100.1 103.63 102.37 100 102.98 130.03 103.56 98.23 102.72

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 101.92 106.08 97.84 104.12 125.85 92.19 107.23 146.36 114.57
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 เขตสุขภาพที่ 5 จําแนกรายจังหวัด

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
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สรุปผลรายงานเขตสุขภาพท่ี 5  

 จากตารางท่ี 4.2 และกราฟท่ี 4.2 เขตสุขภาพท่ี 5 อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

จํานวน 6,137 คน (รอยละ 103.11) จากเปาหมาย 5,952 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 

6,114 คน (รอยละ 102.72) จากเปาหมาย 5,952 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 20,457 

คน (รอยละ 114.57) จากเปาหมาย 17,856 คน    

  เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายจังหวัด พบวาทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 สามารถดําเนินการพัฒนา

ศักยภาพ อสม. เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑ

รอยละ 100) โดยแตละจังหวัดมีผลการดําเนินงานดังนี้ กาญจนบุรี จํานวน 1,025 คน (รอยละ 100.2) จาก

เปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,030 (รอยละ 103.83) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ จํานวน 

476 (รอยละ 102.59) จากเปาหมาย 464 คน เพชรบุรี จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน1,073 คน 

(รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จํานวน 383 คน (รอยละ 126.4) จากเปาหมาย 303 

คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน (รอยละ 103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จํานวน 1,086 (รอยละ 

101.02) จากเปาหมาย 1,075 คน  

 อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละจังหวัดมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

กาญจนบุรี จํานวน 1,024 คน (รอยละ 100.1) จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,028 (รอยละ 

103.63) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ จํานวน 475 (รอยละ 102.37) จากเปาหมาย 464 คน เพชรบุรี 

จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน 1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 คน 

สมุทรสงคราม จํานวน 394 คน (รอยละ 130.03) จากเปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน (รอยละ 

103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จํานวน 1,056 (รอยละ 98.23) จากเปาหมาย 1,075 คน  

 ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละจังหวัดมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

กาญจนบุรี จํานวน 1,024 คน (รอยละ 100.1) จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,028 (รอยละ 

103.63) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ จํานวน 475 (รอยละ 102.37) จากเปาหมาย 464 คน เพชรบุรี 

จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน 1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 คน 

สมุทรสงคราม จํานวน 394 คน (รอยละ 130.03) จากเปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน (รอยละ 

103 .56 )  จากเป าหมาย 309 คน  และสุพรรณบุ รี  จํ านวน 1,056 ( ร อยละ 98.23)  จากเป าหมาย 

1,075 คน  
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รายละเอียดผลการดาํเนินงานแยกเปนรายจังหวัด 

 

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

2.จังหวัดนครปฐม  

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

4.จังหวัดเพชรบุร ี

5.จังหวัดราชบุรี 

6.จังหวัดสมุทรสงคราม 

7.จังหวัดสมุทรสาคร 

8.จังหวัดสุพรรณบุรี
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 ตารางท่ี 4.3 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดกาญจนบุรี  

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

 

 

อําเภอ 

จํานวน 

อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 

(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ดานมะขามเต้ีย 751 41 41 100 41 41 100 123 123 100 

ทองผาภูมิ 669 46 46 100 46 46 100 138 138 100 

ทามวง 2,025 128 128 100 128 127 99.22 378 378 100 

ทามะกา 1,760 160 160 100 160 160 100 520 520 100 

ไทรโยค 754 58 58 100 58 58 100 174 174 100 

บอพลอย 1,032 81 81 100 81 81 100 243 243 100 

พนมทวน 1,477 104 104 100 104 104 100 322 322 100 

เมืองกาญจนบุรี 2,609 144 144 100 144 144 100 432 432 100 

เลาขวัญ 1,089 90 90 100 90 90 100 270 270 100 

ศรีสวัสด์ิ 484 33 33 100 33 33 100 99 99 100 

สังขละบุรี 433 20 20 100 20 20 100 69 69 100 

หนองปรือ 528 45 45 100 45 45 100 135 135 100 

หวยกระเจา 654 75 75 100 75 75 100 225 225 100 

รวม 14,265 1,025 1,025 100 1,025 1,024 99.9 3,128 3,128 100 
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กราฟท่ี 4.3 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ดาน
มะขาม

เต้ีย

ทองผา
ภูมิ

ทามวง ทามะกา ไทรโยค
บอ

พลอย
พนม
ทวน

เมือง
กาญจน

บุรี
เลาขวัญ ศรีสวัสด์ิ

สังขละ
บุรี

หนอง
ปรือ

หวย
กระเจา

รวม

อสม.ผานการอบรม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 100 100 99.22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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สรุปผลรายจังหวัดกาญจนบุรี  

จากตารางท่ี 4.3 และกราฟท่ี 4.3 จังหวัดกาญจนบุรี อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

จํานวน 1,025 คน (รอยละ 100) อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 1,024 คน (รอยละ 99.9) จาก

เปาหมาย 1,025 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 3,128  คน (รอยละ 100)  

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100) โดย

แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ ดานมะขามเตี้ย จํานวน 41 คน (รอยละ 100) ทองผาภูมิ จํานวน 46  

(รอยละ 100) ทามวง จํานวน 128 (รอยละ 100) ทามะกา จํานวน 160 คน (รอยละ 100) ไทรโยค จํานวน 58 

คน (รอยละ 100) บอพลอย จํานวน 81 คน (รอยละ 100) พนมทวน จํานวน 104 คน (รอยละ 100) เมือง

กาญจนบุรี จํานวน 144 คน (รอยละ 100) เลาขวัญ จํานวน 90 คน (รอยละ 100) ศรีสวัสดิ์ 33 คน (รอยละ 100) 

สังขละบุรี จํานวน 20 คน (รอยละ 100) หนองปรือ จํานวน 45 คน (รอยละ 100) และหวยกระเจา จํานวน 75 

คน (รอยละ 100)  

 อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ดานมะขามเตี้ย จํานวน 41 คน (รอยละ 100) ทองผาภูมิ จํานวน 46 (รอยละ 100) ทามวง จํานวน 127 (รอยละ 

99.22) จากเปาหมายจํานวน 128 คน ทามะกา จํานวน 160 คน (รอยละ 100) ไทรโยค จํานวน 58 คน (รอยละ 

100) บอพลอย จํานวน 81 คน (รอยละ 100) พนมทวน จํานวน 104 คน (รอยละ 100) เมืองกาญจนบุรี จํานวน 

144 คน (รอยละ 100) เลาขวัญ จํานวน 90 คน (รอยละ 100) ศรีสวัสดิ์ 33 คน (รอยละ 100) สังขละบุรี จํานวน 

20 คน (รอยละ 100) หนองปรือ จํานวน 45 คน (รอยละ 100) และหวยกระเจา จํานวน 75 คน (รอยละ 100)   

 ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ดานมะขามเตี้ย จํานวน 123 คน (รอยละ 100) ทองผาภูมิ จํานวน 138 (รอยละ 100) ทามวง จํานวน 378 (รอย

ละ 100) ทามะกา จํานวน 520 คน (รอยละ 100) ไทรโยค จํานวน 174 คน (รอยละ 100) บอพลอย จํานวน 243 

คน (รอยละ 100) พนมทวน จํานวน 322 คน (รอยละ 100) เมืองกาญจนบุรี จํานวน 432 คน (รอยละ 100)  

เลาขวัญ จํานวน 270 คน (รอยละ 100) ศรีสวัสดิ์ 99 คน (รอยละ 100) สังขละบุรี จํานวน 69 คน (รอยละ 100) 

หนองปรอื จํานวน 135 คน (รอยละ 100) และหวยกระเจา จํานวน 225 คน (รอยละ 100)   
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ตารางท่ี 4.4 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดนครปฐม  

 

อําเภอ 

 

จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 

(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

กําแพงแสน 1,956 204 206 100.98 204 206 100.98 638 629 98.59 

ดอนตูม 683 69 69 100 69 69 100 216 216 100 

นครชัยศรี 1,513 108 108 100 108 108 100 325 325 100 

บางเลน 1,344 181 181 100 181 180 99.45 648 648 100 

พุทธมณฑล 373 32 32 100 32 31 96.88 98 82 83.67 

เมืองนครปฐม 2,749 285 285 100 285 285 100 868 814 93.78 

สามพราน 2,629 149 149 100 149 149 100 449 449 100 

รวม 11,247 1,028 1,030 100.19 1,028 1,028 100 3,242 3,163 97.17 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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กราฟท่ี 4.4 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดนครปฐม 

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

กําแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน พุทธมณฑล เมืองนครปฐม สามพราน รวม

อสม.ผานการอบรม 100.98 100 100 100 100 100 100 100.19

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 100.98 100 100 99.45 96.88 100 100 100

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 98.59 100 100 100 83.67 93.78 100 97.17
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดนครปฐม

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
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สรุปผลรายจังหวัดนครปฐม   

จากตารางท่ี 4.4 และกราฟท่ี 4.4 จังหวัดนครปฐม อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

จํานวน 1,030 คน (รอยละ 100.19) จากเปาหมาย 1,028 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 

1,028 คน (รอยละ 100) จากเปาหมาย 1,028 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 3,163 คน 

(รอยละ 97.17) จากเปาหมาย 3,242 คน       

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100) โดย

แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ กําแพงแสน จํานวน 206 คน (รอยละ 100.98) จากเปาหมาย 204 คน  

ดอนตูม จํานวน 69 คน (รอยละ 100) นครชัยศรี จํานวน 108 คน (รอยละ 100) บางเลน จํานวน 181 คน  

(รอยละ 100) พุทธมณฑล จํานวน 32 คน (รอยละ 100) เมืองนครปฐม จํานวน 285 (รอยละ 100) และสามพราน 

จํานวน 149 คน (รอยละ 100)  

 อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

กําแพงแสน จํานวน 206 คน (รอยละ 100.98) จากเปาหมาย 204 คน ดอนตูม จํานวน 69 คน (รอยละ 100) 

นครชัยศรี จํานวน 108 คน (รอยละ 100) บางเลน จํานวน 180 คน (รอยละ 99.45) จากเปาหมาย 181 คน  

พุทธมณฑล จํานวน 31 คน (รอยละ 96.88) จากเปาหมาย 32 คน เมืองนครปฐม จํานวน 285 (รอยละ 100) และ

สามพราน จํานวน 149 คน (รอยละ 100)   

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

กําแพงแสน จํานวน 629 คน (รอยละ 98.59) จากเปาหมาย 638 คน ดอนตูม จํานวน 216 คน (รอยละ 100) 

นครชัยศรี จํานวน 325 คน (รอยละ 100) บางเลน จํานวน 648 คน (รอยละ 100) พุทธมณฑล จํานวน 82 คน 

(รอยละ 83.67) จากเปาหมาย 98 คน เมืองนครปฐม จํานวน 814 คน (รอยละ 93.78) จากเปาหมาย 868 คน 

และสามพราน จํานวน 449 คน (รอยละ 100)   

 

 

 



28 
 

 

 

ตารางท่ี 4.5 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

อําเภอ จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  

(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 

(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

กุยบุรี 507 50 50 100 50 50 100 150 150 100 

ทับสะแก 772 65 65 100 65 65 100 195 195 100 

บางสะพาน 1,331 85 86 101.18 85 85 100 185 185 100 

บางสะพานนอย 576 44 44 100 44 46 104.55 132 132 100 

ปราณบุรี 1,074 45 45 100 45 45 100 140 140 100 

เมืองประจวบคีรีขันธ 1,156 70 72 102.86 70 72 102.86 218 218 100 

สามรอยยอด 722 46 48 104.35 46 48 104.35 144 144 100 

หัวหิน 1,061 66 66 100 66 66 100 198 198 100 

รวม 7,199 471 476 101.06 471 477 101.27 1,362 1,362 100 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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กราฟท่ี 4.5 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพาน

นอย
ปราณบุรี

เมือง
ประจวบคีรีขัน

ธ
สามรอยยอด หัวหิน รวม

อสม.ผานการอบรม 100 100 101.18 100 100 102.86 104.35 100 101.06

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 100 100 100 104.55 100 102.86 104.35 100 101.27

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
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สรุปผลรายจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

จากตารางท่ี 4.5 และกราฟท่ี 4.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

จํานวน 476 คน (รอยละ 101.06) จากเปาหมาย 471 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 477 คน 

(รอยละ 101.27) จากเปาหมาย 471 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 1,362 คน (รอยละ 

100) จากเปาหมาย 1,362 คน       

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100)  

โดยแตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ กุยบุรี จํานวน 50 คน (รอยละ 100) ทับสะแก จํานวน 65 คน (รอยละ 

100) บางสะพาน 86 คน (รอยละ 101.18) จากเปาหมาย 85 คน บางสะพานนอย 44 คน (รอยละ 100)  

ปราณบุรี จํานวน 45 คน (รอยละ 100) เมืองประจวบคีรีขันธ จํานวน 72 คน (รอยละ 102.86) จากเปาหมาย 70  

คน สามรอยยอด 48 คน (รอยละ 104.35) หัวหิน 66 คน (รอยละ 100)  

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้  

กุยบุรี จํานวน 50 คน (รอยละ 100) ทับสะแก จํานวน 65 คน (รอยละ 100) บางสะพาน 85 คน (รอยละ 100) 

บางสะพานนอย 46 คน (รอยละ 104.55) ปราณบุรี จํานวน 45 คน (รอยละ 100) เมืองประจวบคีรีขันธ จํานวน 

72 คน (รอยละ 102.86) จากเปาหมาย 70 คน สามรอยยอด 48 คน (รอยละ 104.35) หัวหิน 66 คน (รอยละ 

100) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

กุยบุรี จํานวน 150 คน (รอยละ 100) ทับสะแก จํานวน 195 คน (รอยละ 100) บางสะพาน 185 คน (รอยละ 

100) บางสะพานนอย 132 คน (รอยละ 100) ปราณบุรี จํานวน 140 คน (รอยละ 100) เมืองประจวบคีรีขันธ 

จํานวน 218 คน (รอยละ 100) สามรอยยอด 144 คน (รอยละ 100) หัวหิน 198 คน (รอยละ 100)  
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ตารางท่ี 4.6 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดเพชรบุรี  

 

อําเภอ 

 

จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 

(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

แกงกระจาน 606 52 52 100 52 52 100 200 198 99 

เขายอย 765 57 57 100 57 57 100 175 162 92.57 

ชะอํา 1,088 95 95 100 95 95 100 285 285 100 

ทายาง 1,443 119 119 100 119 119 100 357 293 82.07 

บานลาด 1,103 115 115 100 115 115 100 410 398 97.07 

บานแหลม 865 73 73 100 73 73 100 327 320 97.86 

เมืองเพชรบุรี 2,285 202 202 100 202 202 100 585 585 100 

หนองหญาปลอง 294 31 31 100 31 31 100 106 83 78.3 

รวม 8,449 744 744 100 744 744 100 2,445 2,324 95.81 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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กราฟท่ี 4.6 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดเพชรบุรี  

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

แกงกระจาน เขายอย ชะอํา ทายาง บานลาด บานแหลม เมืองเพชรบุรี
หนองหญา

ปลอง
รวม

อสม.ผานการอบรม 100 100 100 100 100 100 100 100 100

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 99 92.57 100 82.07 97.07 97.86 100 78.3 95.81
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดเพชรบุรี

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
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สรุปผลรายจังหวัดเพชรบุร ี

จากตารางท่ี 4.6 และกราฟท่ี 4.6 จังหวัดเพชรบุรี อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 

744 คน (รอยละ 100) อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 744 คน (รอยละ 100) และผูปวย

กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 2,324 คน (รอยละ 95.81) จากเปาหมาย 2,445 คน       

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100)  

โดยแตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ แกงกระจาน จํานวน 52 คน (รอยละ 100) เขายอย 57 คน (รอยละ 

100) ชะอํา จํานวน 95 คน (รอยละ 100) ทายาง จํานวน 119 คน (รอยละ 100) บานลาด จํานวน 115 คน (รอย

ละ 100) บานแหลม จํานวน 73 คน (รอยละ 100) เมืองเพชรบุรี จํานวน 202 คน (รอยละ 100) และหนองหญา

ปลอง จํานวน 31 คน (รอยละ 100) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้  

แกงกระจาน จํานวน 52 คน (รอยละ 100) เขายอย 57 คน (รอยละ 100) ชะอํา จํานวน 95 คน (รอยละ 100) ทา

ยาง จํานวน 119 คน (รอยละ 100) บานลาด จํานวน 115 คน (รอยละ 100) บานแหลม จํานวน 73 คน (รอยละ 

100) เมืองเพชรบุรี จํานวน 202 คน (รอยละ 100) และหนองหญาปลอง จํานวน 31 คน (รอยละ 100) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

แกงกระจาน จํานวน 198 คน (รอยละ 99) จากเปาหมาย 200 คน เขายอย 162 คน (รอยละ 92.57) จาก

เปาหมาย 175 คน ชะอํา จํานวน 285 คน (รอยละ 100) ทายาง จํานวน 293 คน (รอยละ 82.07) จากเปาหมาย 

357 คน บานลาด จํานวน 398 คน (รอยละ 97.07) จากเปาหมาย 410 คน  บานแหลม จํานวน 320 คน (รอยละ 

97.86) จากเปาหมาย 327 คน เมืองเพชรบุรี จํานวน 585 คน (รอยละ 100) และหนองหญาปลอง จํานวน 83 คน 

(รอยละ 78.3) จากเปาหมาย 106 คน  
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ตารางท่ี 4.7 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดราชบุรี 

 
อําเภอ 

 
จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 
(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

จอมบึง 1,174 100 100 100 100 100 100 310 302 97.42 

ดําเนินสะดวก 1,381 105 105 100 105 105 100 315 315 100 

บางแพ 1,050 67 67 100 67 67 100 274 258 94.16 

บานคา 452 41 41 100 41 41 100 123 116 94.31 

บานโปง 2,222 213 218 102.35 213 218 102.35 714 645 90.34 

ปากทอ 1,317 85 85 100 85 85 100 941 895 95.11 

โพธาราม 2,140 166 166 100 166 166 100 501 480 95.81 

เมืองราชบุรี 2,012 224 224 100 224 224 100 693 660 95.24 

วัดเพลง 210 30 30 100 30 30 100 90 88 97.78 

สวนผ้ึง 583 37 37 100 37 37 100 185 185 100 

รวม 12,541 1,068 1,073 100.47 1,068 1,073 100.47 4,146 3,944 94.9 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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กราฟท่ี 4.7 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดราชบุรี  

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

  

จอมบึง
ดําเนิน
สะดวก

บางแพ บานคา บานโปง ปากทอ โพธาราม
เมือง

ราชบุรี
วัดเพลง สวนผ้ึง รวม

อสม.ผานการอบรม 100 100 100 100 102.35 100 100 100 100 100 100.47

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 100 100 100 100 102.35 100 100 100 100 100 100.47

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 97.42 100 94.16 94.31 90.34 95.11 95.81 95.24 97.78 100 94.9
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดราชบุรี

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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สรุปผลรายจังหวัดราชบุรี  

จากตารางท่ี 4.7 และกราฟท่ี 4.7 จังหวัดราชบุรี อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 

1,073 คน (รอยละ 100.47) จากเปาหมาย 1,068 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 1,073 คน 

(รอยละ 100.47) จากเปาหมาย 1,068 คน  และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 3,944 คน  

(รอยละ 94.9) จากเปาหมาย 4,146 คน        

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100)  

โดยแตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ จอมบึง จํานวน 100 คน (รอยละ 100) ดําเนินสะดวก จํานวน 105 คน 

(รอยละ 100) บางแพ จํานวน 67 คน (รอยละ 100) บานคา จํานวน 41 คน (รอยละ 100) บานโปง จํานวน 218 

คน (รอยละ 102.35) จากเปาหมาย 213 คน ปากทอ จํานวน 85 คน (รอยละ 100) โพธาราม จํานวน 166 คน 

(รอยละ 100) เมืองราชบุรี 224 คน (รอยละ 100) วัดเพลง จํานวน 30 คน (รอยละ 100)  และสวนผึ้ง จํานวน 37 

คน (รอยละ 100)  

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้  

จอมบึง จํานวน 100 คน (รอยละ 100) ดําเนินสะดวก จํานวน 105 คน (รอยละ 100) บางแพ จํานวน 67 คน 

(รอยละ 100) บานคา จํานวน 41 คน (รอยละ 100) บานโปง จํานวน 218 คน (รอยละ 102.35) จากเปาหมาย 

213 คน ปากทอ จํานวน 85 คน (รอยละ 100) โพธาราม จํานวน 166 คน (รอยละ 100) เมืองราชบุรี 224 คน 

(รอยละ 100) วัดเพลง จํานวน 30 คน (รอยละ 100)  และสวนผึง้ จํานวน 37 คน (รอยละ 100)  

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

จอมบึง จํานวน 302 คน (รอยละ 97.42) จากเปาหมาย 310 คน  ดําเนินสะดวก จํานวน 315 คน (รอยละ 100) 

บางแพ จํานวน 258 คน (รอยละ 94.16) จากเปาหมาย 274 คน บานคา จํานวน 116 คน (รอยละ 94.31) จาก

เปาหมาย 123 คน  บานโปง จํานวน 645 คน (รอยละ 90.34) จากเปาหมาย 714 คน ปากทอ จํานวน 895 คน 

(รอยละ 95.11) จากเปาหมาย 941 คน โพธาราม จํานวน 480 คน (รอยละ 95.81) จากเปาหมาย 501 คน  

เมืองราชบุรี จํานวน 660 คน (รอยละ 95.24) จากเปาหมาย 693 คน วัดเพลง จํานวน 88 คน (รอยละ 97.78)  

จากเปาหมาย 90 คน และสวนผึ้ง จํานวน 185 คน (รอยละ 100)  
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ตารางท่ี 4.8 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม 

อําเภอ จํานวน อสม. 
ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 
(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

บางคนที 611 104 104 100 104 126 121.15 321 281 87.54 

เมืองสมุทรสงคราม 898 98 101 103.06 98 99 101.02 307 282 91.86 

อัมพวา 750 140 178 127.14 140 169 120.71 324 275 84.88 

รวม 2,259 342 383 111.99 342 394 115.2 952 838 89.65 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

กราฟท่ี 4.8 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

บางคนที เมืองสมุทรสงคราม อัมพวา รวม

อสม.ผานการอบรม 100 103.06 127.14 111.99

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 121.15 101.02 120.71 115.2

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 87.54 91.86 84.88 89.65
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
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สรุปผลรายจังหวัดสมุทรสงคราม  

จากตารางท่ี 4.8 และกราฟท่ี 4.8 จังหวัดสมุทรสงคราม อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

จํานวน 383 คน (รอยละ 111.99) จากเปาหมาย 342 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 394 คน 

(รอยละ 115.2) จากเปาหมาย 342 คน  และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 838 คน  

(รอยละ 89.65) จากเปาหมาย 952 คน        

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100)  

โดยแตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ บางคนที จํานวน 104 คน (รอยละ 100) เมืองสมุทรสงคราม  

จํานวน 101 คน (รอยละ 103.06) จากเปาหมาย 98 คน อัมพวา จํานวน 178 คน (รอยละ 127.14) จากเปาหมาย 

140 คน  

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้  

บางคนที จํานวน 126 คน (รอยละ 121.15) จากเปาหมาย 104 คน เมืองสมุทรสงคราม จํานวน 99 คน (รอยละ

101.02) จากเปาหมาย 98 คน อัมพวา จํานวน 169 คน (รอยละ 120.71) จากเปาหมาย 140 คน  

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

บางคนที จํานวน 281 คน (รอยละ 87.54) จากเปาหมาย 321 คน เมืองสมุทรสงคราม จํานวน 282 คน (รอยละ 

91.86) จากเปาหมาย 307 คน อัมพวา จํานวน 275 คน (รอยละ 84.88) จากเปาหมาย 324 คน  
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ตารางท่ี 4.9 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสมุทรสาคร 

อําเภอ จํานวน 
อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนดอสม. 
(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 
(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

กระทุมแบน 999 90 90 100 90 90 100 247 247 100 

บานแพว 963 98 98 100 98 98 100 325 325 100 

เมืองสมุทรสาคร 1,722 132 132 100 132 132 100 425 425 100 

รวม 3,684 320 320 100 320 320 100 997 997 100 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

กราฟท่ี 4.9 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสมุทรสาคร 

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

กระทุมแบน บานแพว เมืองสมทุรสาคร รวม

อสม.ผานการอบรม 100 100 100 100

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 100 100 100 100

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 100 100 100 100
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสมุทรสาคร

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 
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สรุปผลรายจังหวัดสมุทรสาคร  

จากตารางท่ี 4.9 และกราฟท่ี 4.9 จังหวัดสมุทรสาคร อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

จํานวน 320 คน (รอยละ 100) อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 320 คน (รอยละ 100 และผูปวย

กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 997 คน (รอยละ 100)  

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100)  

โดยแตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ กระทุมแบน จํานวน 90 คน (รอยละ 100) บานแพว จํานวน 98 คน 

(รอยละ 100) และเมืองสมุทรสาคร จํานวน 132 คน (รอยละ 100)  

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้  

กระทุมแบน จํานวน 90 คน (รอยละ 100) บานแพว จํานวน 98 คน (รอยละ 100) และเมืองสมุทรสาคร จํานวน 

132 คน (รอยละ 100)  

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

กระทุมแบน จํานวน 247 คน (รอยละ 100) บานแพว จํานวน 325 คน (รอยละ 100) และเมืองสมุทรสาคร 

จํานวน 425 คน (รอยละ 100)  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

อําเภอ 

 

จํานวน อสม. 

ท้ังหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน 

(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 70) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชวิีตท่ีดี 

(รอยละ 70) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

ดอนเจดีย 946 47 67 142.55 47 71 151.06 657 634 96.5 

ดานชาง 1,182 98 99 101.02 98 99 101.02 109 109 100 

เดิมบางนางบวช 1,702 128 135 105.47 128 135 105.47 227 191 84.14 

บางปลามา 1,583 126 130 103.17 126 124 98.41 1,193 1,152 96.56 

เมืองสุพรรณบุรี 2,491 140 143 102.14 140 142 101.43 1,379 1,248 90.5 

ศรีประจันต 1,344 36 58 161.11 36 49 136.11 118 118 100 

สองพ่ีนอง 1,779 124 146 117.74 124 145 116.94 366 354 96.72 

สามชกุ 1,218 71 71 100 71 71 100 249 225 90.36 

หนองหญาไซ 1,315 65 71 109.23 65 72 110.77 242 235 97.11 

อูทอง 2,806 166 166 100 166 166 100 496 483 97.38 

รวม 16,366 1,075 1,086 103.11 1,075 1,056 98.23 3,225 4,720 146.36 

 แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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กราฟท่ี 4.10 ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ดอนเจดีย ดานชาง
เดิมบางนาง

บวช
บางปลามา

เมือง
สุพรรณบุรี

ศรีประจันต สองพ่ีนอง สามชุก
หนองหญา

ไซ
อูทอง รวม

อสม.ผานการอบรม 142.55 101.02 105.47 103.17 102.14 161.11 117.74 100 109.23 100 101.02

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ 151.06 101.02 105.47 98.41 101.43 136.11 116.94 100 110.77 100 98.23

ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 96.5 100 84.14 96.56 90.5 100 96.72 90.36 97.11 97.38 146.36
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ผลการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี

อสม.ผานการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ ผูปวยกลุมเปาหมายมคุีณภาพชีวิตที่ดี 



43 
 

 

สรุปผลรายจังหวัดสุพรรณบุรี  

จากตารางท่ี 4.10 และกราฟท่ี 4.10 จังหวัดสุพรรณบุรี อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

จํานวน 1,086 คน (รอยละ 101.02) จากเปาหมาย 1,075 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 

1,056 คน (รอยละ 98.23) และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 4,720 คน (รอยละ 146.36) จาก

เปาหมาย 3,225 คน   

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายอําเภอ พบวาทุกอําเภอ สามารถดําเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.  

เปน อสม.หมอประจําบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน (เกณฑรอยละ 100)  

โดยแตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ ดอนเจดีย 67 คน (รอยละ 142.55) จากเปาหมาย 47 คน ดานชาง 99 

คน (รอยละ 101.02) จากเปาหมาย 98 คน เดิมบางนางบวช 135 คน (รอยละ 105.47) จากเปาหมาย 128 คน 

บางปลามา 130 คน (รอยละ 103.17) จากเปาหมาย 126 คน เมืองสุพรรณบุรี จํานวน 143 คน (รอยละ102.14) 

จากเปาหมาย 140 คน ศรีประจันต จํานวน 58 คน (รอยละ 161.11) จากเปาหมาย 36 คน สองพ่ีนอง 146 คน 

(รอยละ 117.74) จากเปาหมาย 124 คน สามชุก จํานวน 71 คน (รอยละ 100) หนองหญาไซ จํานวน 71 คน 

(รอยละ 109.23) จากเปาหมาย 65 คน อูทอง จํานวน 166 คน (รอยละ 100)  

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้  

ดอนเจดีย 71 คน (รอยละ 151.06) จากเปาหมาย 47 คน ดานชาง 99 คน (รอยละ 101.02) จากเปาหมาย 98 

คน เดิมบางนางบวช 135 คน (รอยละ 105.47) จากเปาหมาย 128 คน บางปลามา 124 คน (รอยละ 98.41) จาก

เปาหมาย 126 คน เมืองสุพรรณบุรี จํานวน 142 คน (รอยละ101.43) จากเปาหมาย 140 คน ศรีประจันต จํานวน 

49 คน (รอยละ 136.11) จากเปาหมาย 36 คน สองพ่ีนอง 145 คน (รอยละ 116.94) จากเปาหมาย 124 คน 

สามชุก จํานวน 71 คน (รอยละ 100) หนองหญาไซ จํานวน 72 คน (รอยละ 110.77) จากเปาหมาย 65 คน  

อูทอง จํานวน 166 คน (รอยละ 100) 

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละอําเภอมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ดอนเจดีย 634 คน (รอยละ 96.5) จากเปาหมาย 657 คน ดานชาง 109 คน (รอยละ 100) เดิมบางนางบวช 191 

คน (รอยละ 84.14) จากเปาหมาย 227 คน บางปลามา 1,152 คน (รอยละ 96.56) จากเปาหมาย 1,193 คน 

เมืองสุพรรณบุรี จํานวน 1,248 คน (รอยละ 90.5) จากเปาหมาย 1,379 คน ศรีประจันต จํานวน 118 คน  

(รอยละ 100) สองพ่ีนอง 354 คน (รอยละ 96.72) จากเปาหมาย 36 คน สามชุก จํานวน 225 คน (รอยละ 90.36) 

จากเปาหมาย 249 คน หนองหญาไซ จํานวน 235 คน (รอยละ 97.11) จากเปาหมาย 242 คน อูทอง จํานวน 483 

คน (รอยละ 97.38) จากเปาหมาย 496 คน  
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บทที่ 5  

วิเคราะหและประเมินผล 

 

 การวิเคราะหและประเมินผลโครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ และขับเคลื่อนการดําเนินงานยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน เขตสุขภาพท่ี 5 

โดยใชรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม (D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-

265) ดังแผนภาพท่ี 5.1 กระบวนการประเมินโครงการ และรายละเอียดตอไปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.1 กระบวนการประเมนิโครงการ 

 

 

 

• ความสอดคลองของนโยบาย   

• ความเหมาะสมของหลักสตูร  

• ความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย  

• ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชในการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ   

o งบประมาณ 

o สิ่งสนับสนุน 

o บุคลากร และสถานท่ี 

• กระบวนการดําเนินโครงการ 

• การนิเทศตดิตามกํากับ 

• ผลผลติของการดําเนินงาน   
• ผลลัพธและนวัตกรรม 

 

 

ประเมินสภาวะแวดลอม 

(Context Evaluation) 

ปจจัยสนับสนุน  

(Input Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ             

(Process Evaluation) 

การประเมินผล          

(Product Evaluation) 

C 

I 

P 

P 



45 
 

 

5.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) 

5.1.1 ความสอดคลองของนโยบาย  

 การพัฒนาและยกระดับความรู อสม. ใหเปน อสม.หมอประจําบาน ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติ 

สอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาล ขอท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันสังคม นโยบาย

เรงดวนรัฐบาลขอท่ี 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร

กระทรวงสาธารณสุข ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทย

ปฐมภูมิ โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ อสม. และยุทธศาสตรกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขาย

ในการจัดการสุขภาพ     

 สําหรับการพัฒนาและยกระดับความรู อสม. ใหเปน อสม.หมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยี

การสื่อสารทางการแพทย พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารรณสุขในชุมชน ผานการพัฒนา

ระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. หมอประจําบาน ใหประชาชนเขาถึง และไดรับ

การบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ํา  เพ่ือลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมให

ประชาชนพ่ึงตนเองได และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลไดนั้น เม่ือ อสม.

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เปน อสม.หมอประจําบานแลว โจทยท่ีมีความทาทายของโครงการนี้คือ หลังจาก

ผานการอบรมแลว อสม.หมอประจําบาน มีความสําคัญอยางไร มีกระบวนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีอยางไร 

และมีสวนในการสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือลดความแออัด ลดการรอคอย ของสถานบริการสาธารณสุข

อยางไร เปนประเด็นท่ีควรมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

 

5.1.2 ความเหมาะสมของหลักสูตร  

 หลักสูตรการพัฒนา อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน มีท้ังหมด จํานวน 6 วิชา ไดแก วิชาอาสาสมัคร

ประจําครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจําบาน  วิชาการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรค

ในพ้ืนท่ี  วิชาการสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ วิชาภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใช

กัญชาทางการแพทย วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และ

แอปพลิเคชั่นดานสุขภาพ และวิชาผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม ซ่ึงแตละวิชา มีระยะเวลาการอบรมใน

ภาคทฤษฎีวิชาละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 วัน และมีการฝกปฏิบัติงานจริงหลังเสร็จสิน้การอบรม  

 ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน ในการตรวจราชการเขต

สุขภาพท่ี 5 กรณีปกติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด และสุมประเมินติดตามผลการดําเนินงาน โดยใชรูปแบบ

การประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม (D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265) ณ จังหวัด

กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันท่ี 7-11 กันยายน 2563 จากการสอบถาม อสม. และเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี พบวา ระยะเวลา การอบรมจํานวน 3 วัน และรูปแบบของการจัดอบรม อสม.หมอ

ประจําบาน มีความเหมาะสม เขากับบริบทของพ้ืนท่ีดี  
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 นอกเหนือจากการจัดทําหลักสูตรกลาง โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแลว ควรมีการทบทวน

วิเคราะหโครงสรางสูตร โดยการมีสวนรวมในระดับผูปฏิบัติ และมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหวางกรมวิชาการ

อ่ืน ๆ ในกระทรวงดวย และจัดทําหลักสูตรใหมีความสอดคลองและเหมาะสมตามบริบทของสังคม วิถีชีวิต

ความเปนอยูของแตละทองท่ี ท้ังในเขตเมือง (Urban) และเขตชนบท (Rural) เนื่องดวยประเทศไทยมีความ

หลากหลายทางกลุมชาติพันธุ ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเปนอยู   

 สําหรับหลักสูตรการพัฒนาและยกระดับความรูของ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ควบคูกับการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทยเปนหลักสูตรท่ีดี แตดวยขอจํากัดดานอายุ อสม.สวนใหญ เกินรอยละ 50 

เปนผูสูงอายุ มีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี จึงทําใหไมสามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ ควรมีการ

ปรับปรุงเนื้อหาในวิชาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

 เนื้อหาวิชา ท่ีควรเพ่ิมเติมคือ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารสาธารณะ การนําเสนอผลงาน

ใหแก อสม. เนื่องจาก อสม. ท่ัวไปมีความแตงตางและหลากหลายทางชาติพันธุ ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ 

สังคม วิถีชีวิตความเปนอยู ชวงอายุ ระดับการศึกษา และการไดรับโอกาสทางสังคม อสม.หมอประจําบานทุก

คนสมคารไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารสาธารณะ การนําเสนอผลงาน และทักษะท่ีจําเปนอ่ืน ๆ 

  

5.1.3 ความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย  

  การดําเนินงานพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับ อสม.เปนอสม.หมอประจําบาน โดยใชหลักเกณฑ 

การคัดเลือกจากการเปน อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความ

พรอมในการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการปฏิบัติหนาท่ี อสม.หมอประจําบาน เปนประธานชมรม อสม.ระดับ

ตําบล, ประธานชมรม อสม.ระดับหมูบาน หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากประธานชมรม อสม.ระดับตําบล 

และหมูบาน ใหเขารับการอบรมนั้น มีความเหมาะสมแตเพ่ือมิใหเปนการเลือกปฏิบัติ การอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบานนั้น ควรกําหนดเปนนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ในแผนพัฒนาท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ใหครอบคลุม 

อสม.ทุกคน ท่ัวประเทศ  

 

5.2 ปจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) 

5.2.1 งบประมาณ  

 การดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ในป 2563 เนื่องดวยมีปจจัยภายนอก

เขามากระทบ ความลาชาของ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ทําใหกระทรวงสาธารณสุข  
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มีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําป 2562 พลางไปกอน เปนสาเหตุท่ีทําให การดําเนินงาน

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ   

  เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรม ณ สถานท่ีราชการ  

โดยกระจายจัดเปนรายอําเภอ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแก ผูเขารับการอบรม ใชวิทยากรซ่ึง

เปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมใน

ภาคทฤษฎีแลว จะมีการฝกปฏิบัติงาน ณ สถานบริการสาธารณสุข (รพ./รพ.สต./ศูนยบริการสาธารณสุขของ

เทศบาล/อบต.) ท่ีกลุมเปาหมายสังกัดอยู แตวิธีการนี้เปนเพียงการแกไขปญหาในระยะสั้นเทานั้น และเพ่ือให

โครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ควรมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการฝกอบรม ใหมีความ

เหมาะสมและเพียงพอตอไป   

 

5.2.2 ความเพียงพอของส่ิงสนับสนุน (คูมือ,ส่ือส่ิงพิมพ,ส่ิงสนับสนุนการดําเนินงาน)   

 จากการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ท่ีผานมา มีขอจํากัดดาน

งบประมาณ คูมือ,สื่อสิ่งพิมพ,เอกสารสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ไมเพียงพอและไมครอบคลุมกลุมเปา

หมายในทุกระดับ รวมท้ังหลักสูตรการพัฒนาและยกระดับความรูของ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ควบคู

กับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทยเปนหลักสูตรท่ีดีแตดวยขอจํากัดดานอายุ อสม.สวนใหญ เกิน

รอยละ 50 เปนผูสูงอายุ มีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี จึงทําใหไมสามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ 

  ควรมีการพัฒนาสื่อความรู สื่อการสอนสําหรับ อสม.หมอประจําบาน ท่ีจําเปนสําหรับใชในการ

ปฏิบัติงานใหมีการเขาถึงไดงาย เหมาะสมและเพียงพอ อาทิเชน มีการจัดพิมพคูมือการอบรม,คูมือสําหรับการ

ปฏิบัติงาน,โปสเตอร,แผนพับ และสื่อการสอนอ่ืนๆ ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกระดับ และควรคําถึง

กลุมเปาหมายท่ีเปน อสม.สูงอายุ เพ่ือมิใหเปนการเลือกปฏิบัติ  

 

5.2.3 ความเหมาะสมของบุคลากรและสถานท่ี    

 จากการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ท่ีผานมารูปแบบการจัดอบรม ณ 

สถานท่ีราชการ โดยกระจายจัดเปนรายอําเภอ ใชวิทยากรซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอบรมใหความรู

แกกลุมเปาหมาย มีความเหมาะสม เนื่องดวยเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง และลดภาระคาใชจาย

ใหแก ผูเขารับการอบรม แตควรมีการจัดอบรมหลักสูตรครูฝก หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน (หลักสูตร  

ครู ก) ใหแกเจาหนาท่ีสาธารณสุขในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยสวนกลางเปนผูจัดและพัฒนา เพ่ือสรางครูฝก

หรือวิทยากร ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมท่ัวประเทศ และสอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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5.3 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

5.3.1 กระบวนการดําเนินโครงการ  

 1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงนโยบาย แนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.

เปน อสม.หมอประจําบาน ใหแกศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1-12 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัว

ประเทศ เพ่ือถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี 

2) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 จัดประชุมผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด 8 จังหวัดในเขตสุขภาพ

ท่ีเพ่ือกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานรวมกันกับผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวัดและศูนยวิชาการ 

ในเขตสุขภาพท่ี 5 พรอมทําหนังสือแจงแนวทางการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงานจัดสรรกลุมเปาหมาย

แตละจังหวัดไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5  

3) ผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด แจงกําหนดการพรอมความประสงคยืมเงิน 

งบประมาณมายัง ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 เพ่ือขอยืมเงินในการจัดอบรมโดยสงกอนกําหนดการอบรม 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 จัดทําสัญญายืมเงืนตามแผนการอบรมเพ่ือสนับสนุนการอบรมของพ้ืนท่ี 

 4) กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมกันผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาค

ประชาชนระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และเครือขายสุขภาพภาคประชาชนรวมกันจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ     

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีการใชหลักสูตรมาตรฐานเดียวกัน

ตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด ระยะเวลาอบรม 3 วัน รวมท้ังหมด 18 ชั่วโมง 6 รายวิชารวมถึงมี

การประเมิน กอน และหลัง การฝกอบรม อสม.หมอประจําบานเพ่ือประเมินศักยภาพ อสม. 

 5) ผูรับผิดชอบงาน สช.ระดับจังหวัด รวมกับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล/อบต. จัดทําเอกสารหลักฐานการอบรม ใหเรียบรอย 

เพ่ือเตรียมให ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ดําเนินการตอไป   

 6) ผูรับผิดชอบงาน สช.ระดับจังหวัด รวมกับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล/อบต. ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางท่ี

กําหนด และในฐานขอมูล www.Thaiphc.net  

 7) ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 กํากับ ติดตามการดําเนินงานและการรายงานในระบบฐานขอมูล

www.Thaiphc.net ผานชองทางหนังสือราชการ ไลนกลุมผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และการ

ตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติรอบท่ี 1 และ 2   

 เนื่องดวยการพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน เปนโครงการใหมและเริ่มดําเนินงาน

เปนครั้งแรกในป 2563 จึงขาดระบบหรือกลไกในกระบวนการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน การสื่อสาร

ความเสี่ยงท้ังภายใน-ภายนอกองคกร การเปดรับขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานระยะแรก  

ทําใหมีปญหาในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน ต้ังแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ไมสอดคลองกับ

ฐานขอมูลในระบบ www.thai.phc.net ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

ใหมีความพรอมใชงาน และมีการถายทอดแนวทางการดําเนินงานใหผูเก่ียวของรับทราบและเขาใจอยางชัดเจน  

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thai.phc.net/
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5.3.2 การนิเทศติดตามกํากับ 

  กระบวนการนิเทศติดตามกํากับในระดับจังหวัด กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ /กลุม

งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ/กลุมงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน/ผูรับผิดชอบ

งานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด รวมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล/อบต. ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีกําหนด 

และในฐานขอมูล www.Thaiphc.net  

 กระบวนการนิเทศติดตามกํากับในระดับเขตสุขภาพ ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 กํากับ 

ติดตามการดําเนินงานและการรายงานในระบบฐานขอมูล www.Thaiphc.net ผานชองทางหนังสือราชการ 

ไลนกลุมผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข 

กรณีปกติรอบท่ี 1 และ 2  ประจําป 2563 และการลงพ้ืนท่ีสุมประเมินผลโครงการ  

 เม่ือโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในป 2563 

สําหรับปงบประมาณถัดไป ควรมีระบบหรือกลไกในการกํากับติดตามในการปฏิบัติงานของ อสม.หมอประจํา

บานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให อสม.หมอประจําบานปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และยังคงการทํางาน

อยูอยาง ตอเนื่อง เกิดระบบท่ียั้งยืน 

 

5.4 การประเมินผล (Product Evaluation) 

5.4.1 ผลผลิตของการดําเนินงาน          

  ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบาน ประจําป 2563 ภาพรวมท่ัวประเทศ พบวา อสม.

ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 84,733 คน (รอยละ 105.92) จากเปาหมาย 80,000 คน 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 84,354 คน (รอยละ 105.44) จากเปาหมาย 80,000 คน และ

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 453,574 คน (รอยละ 177.79) จากเปาหมาย 240,000 คน   

   ขอมูลของเขตสุขภาพท่ี 5 พบวา อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน จํานวน 6,137 คน 

(รอยละ 103.11) จากเปาหมาย 5,952 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 6,114 คน (รอยละ 

102.72) จากเปาหมาย 5,952 คน และผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 20,457 คน (รอยละ 

114.57) จากเปาหมาย 17,856 คน  

 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายจังหวัด พบวาทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 สามารถดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพ อสม. เปน อสม.หมอประจาํบานไดครบถวน อสม.ผานการอบรม เปน อสม.หมอประจําบาน 

(เกณฑรอยละ 100) โดยแตละจังหวัดมีผลการดําเนินงานดังนี้ กาญจนบุรี จํานวน 1,025 คน (รอยละ 100.2) 

จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,030 (รอยละ 103.83) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ 

จํานวน 476 (รอยละ 102.59) จากเปาหมาย 464 คน เพชรบรุี จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน

1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จํานวน 383 คน (รอยละ 126.4) 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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จากเปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน (รอยละ 103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี 

จํานวน 1,086 (รอยละ 101.02) จากเปาหมาย 1,075 คน  

 อสม.มีศักยภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละจังหวัดมีผลการดําเนินงาน

ดังนี้ กาญจนบุรี จํานวน 1,024 คน (รอยละ 100.1) จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,028 (รอย

ละ 103.63) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ จํานวน 475 (รอยละ 102.37) จากเปาหมาย 464 คน 

เพชรบุรี จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน 1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 

คน สมุทรสงคราม จํานวน 394 คน (รอยละ 130.03) จากเปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน 

(รอยละ 103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จํานวน 1,056 (รอยละ 98.23) จากเปาหมาย 1,075 คน  

ผูปวยกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป) แตละจังหวัดมีผลการดําเนินงาน

ดังนี้ กาญจนบุรี จํานวน 1,024 คน (รอยละ 100.1) จากเปาหมาย 1,023 คน นครปฐม จํานวน 1,028 (รอย

ละ 103.63) จากเปาหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ จํานวน 475 (รอยละ 102.37) จากเปาหมาย 464 คน 

เพชรบุรี จํานวน 744 คน (รอยละ 100) ราชบุรี จํานวน 1,073 คน (รอยละ 102.98) จากเปาหมาย 1,042 

คน สมุทรสงคราม จํานวน 394 คน (รอยละ 130.03) จากเปาหมาย 303 คน สมุทรสาคร จํานวน 320 คน 

(รอยละ 103.56) จากเปาหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จํานวน 1,056 (รอยละ 98.23) จากเปาหมาย 

1,075 คน  

แหลงขอมูลอางอิง : เว็บไซต www.thai.phc.net ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

5.4.2 ผลลัพธและนวัตกรรมของการดําเนินงาน  

 ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ลงพ้ืนท่ีสุมประเมินติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนาศักยภาพ 

อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางวันท่ี 7-11 กันยายน 

2563 หลังจากการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.เปน อสม.หมอประจําบาน ในพ้ืนท่ีเสร็จสิ้นแลว  

 หนวยบริการในระดับปฐมภูมิ มีการติดตามผลการดําเนินงานของ อสม.หมอประจําบาน เปนระยะ 

โดยใชแบบประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวยท่ีไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบาน กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ มีเกณฑการประเมิน 4 มิติ ไดแก มิติดานรางกาย อสม.แนะนําการดูแลสุขภาพ แกผูปวยและ

ครอบครัว, มิติดานจิตใจ อสม.ใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหกําลังใจแกผูปวยและครอบครัว, ดานความสัมพันธทาง

สังคม อสม.และทีมสหวิชาชีพหมอครอบครัว เยี่ยมเสริมพลัง สรางการมีสวนรวมแกชุมชน, ดานสิ่งแวดลอม 

อสม.แนะนําการจัดการสภาพแวดลอม การสุขาภิบาล วิธีการจัดการขยะติดเชื้อ จัดการแหลงเพาะพันธุโรค 

เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอในครัวเรือนและชุมชน และรวมบูรณาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ในพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกประชาชน สงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรค สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได ลดการพ่ึงพา 

สถานบริการสาธารณสุขโดยไมจําเปน   
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   ในชวงระหวางเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2563 ท่ัวโลกและประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต ิ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น อสม.หมอประจําบาน และหนวยบริการ 

ในระดับปฐมภูมิ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน จิตอาสา ภาคีเครือขายทุกภาคสวนตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป รวมคิดรวมทํา ปรับวิธีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนโยบายของรัฐบาล ในการปองกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยการทําหนาท่ีติดตามกลุมเสี่ยงท่ีตองกักกัน/แยกตัวเพ่ือ

สังเกตอาการ (Home Quarantine) เคาะประตูบานแจงขาวสาร ใหความรู แนะนําการปฏิบัติตัว คนหากลุม

เสี่ยงในชุมชน รวมพลังรวมใจ จนสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในประเทศไทยคลี่คลายลงได  

 นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน อสม.อาสานําสงยา (Grab Drug) จากสถานบริการสาธารณสุข

(โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) สงใหผูปวย ณ บานพักอาศัย ในชวงการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อใหกับผูปวยกลุมเสี่ยง 

ลดความแออัด ลดการรอคอย   
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แบบประเมินศักยภาพ อสม. หมอประจําบาน ปงบประมาณ 2563  
1.ช่ือ อสม. .............................................................................................................................................. 
2. เลขประจําตัวประชาชน ........................................................................................................................ 
3. ศักยภาพ ของ อสม. หมอประจําบาน   

กําหนดคําตอบเปน ทําได กับ ทําไมได โดยใหทําเรื่องหมาย  ในชอง  ท่ีตรงกับการดําเนินงานจริง   

ศักยภาพ อสม. หมอประจําบาน 
การดําเนินงาน 

ทําได ทําไมได 
1. ดานการสงเสริมการมีอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)   
      1.1 สามารถโนมนาว เชิญชวนใหครอบครัวมี อสค.   
      1.2 สามารถเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ อสค. ในการดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายทุกครอบครัว   
2. ดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี   
      2.1 สามารถรวมเฝาระวัง ปองกัน ไมใหเกิดโรคในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก โรคฉ่ีหนู 
วัณโรค พิษสุนัขบา มาลาเรียฯลฯ 

  

      2.2 สามารถควบคุมโรคในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก โรคฉ่ีหนู วัณโรค พิษสุนัขบา 
มาลาเรียฯลฯ 

  

3. ดานการสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ    
      3.1 สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน ปญหาสุขภาพจิต โภชนาการหญิงตั้งครรภ 
เด็กอายุ 0-5 ป และผูสูงอาย ุ

  

      3.2 สามารถจัดกิจกรรมการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรในชุมชน การปฐม
พยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน ปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

  

4. ดานการใชภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย   
      4.1 สามารถถายทอดความรูเก่ียวกับภูมิปญญาไทย และสมุนไพร    
      4.2 สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชกัญชาทางการแพทยใหกับ อสค. และประชาชน   
5. ดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล    
      5.1 สามารถใชแอปพลิเคชัน “Smart อสม.”หรือ ไลน “Smart อสม.”   
      5.2 สามารถใชแอปพลิเคชันในการคัดกรอง และประเมินสุขภาพ   
6. ดานการเปนผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม   
      6.1 สามารถเปนตนแบบในการดูแลสุขภาพตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
     6.2 สามารถเปนผูนําในการจัดการแกไขปญหาสุขภาพระดับหมูบาน/ชุมชน   

รวม   

 
 ผาน 
 ไมผาน 

*การผานเกณฑ : ตองผานอยางนอยวิชาละ 1 ขอ และตองผานอยางนอย 9 ขอ  
 
แหลงขอมูลอางอิง : แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ 2563  

 

ง 



 

แบบประเมนิค ุณภาพช ีวิตของผูปวยที่ไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบาน 

ปงบประมาณ 2563 

คำช้ีแจง  : แบบประเมินประกอบดวย 2 ส วน 

สวนท่ี 1 ข อมูลท่ัวไปของผูปวย 

ปจจุบันปวยดวยโรค 
1.ครอบคร ัวผ ูป วยโรคไตวายเรื้อร ัง (CKD)          3.ครอบคร ัวผ ูป วยโรคไม ต ิดต อเรื้อร ัง (NCD) 

2. ครอบครัวผูส ูงอายุติดบานติดเตียง (LTC) 4. ภาวะพ ึ่งพ ิงอ ื่นๆ ระบุ.......................... 

สวนท่ี 2 เปนประเด็นท่ีผูปวยรับการดูแลใหม ีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใน 4 ดาน 

คําอธิบาย : เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหม ดังนั้นในช วงเริ่มตนของการประเมินค ุณภาพชวี ิตของผูปวยใน

ปงบประมาณ 2563  จึงกําหนดวิธีการประเมินค ุณภาพชวี ิตใน 4 ดาน ดังรายละเอ ียดต อไปนี้ 

    กําหนดคําตอบเปน ไดรับ หรือ ไมไดรับ โดยทําเครื่องหมาย   ลงในตารางใหตรงกับความเปนจริง 

 

องคประกอบ ประเด็นท่ีผูป วยไดรับการดูแลใหม ีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับ ไมไดรับ 

1. ดาน
รางกาย 
(Physical 
domain) 

1.1 อสม. แนะนำการควบค ุมอาหารท่ีเหมาะสมกับอาการปวย   

1.2 อสม. ใหคําแนะนําดูแลการกินยาท่ีถ ูกต อง (ขนาดยา/เวลา)   

1.3 อสม. ใหคําแนะนําวิธีการออกกําลังกายท่ีเหมาะกับ
สภาพรางกาย  

  

2. ดานจิตใจ
(Psychological 
domain)  

2.1 อสม. ใหคำแนะนำทางเลือกการผ อนคลายจิตใจ เชน งาน 
อดิเรก ดูหนัง ฟ ังเพลง การใชก ัญชาทางการแพทย และสมุนไพร 
ฯลฯ 

  

2.2 อสม. พูดค ุย ใหกําลังใจใหรูส ึกม ีคุณคา และ
ภาคภูมิใจใน ตัวเอง 

  

2.3 อสม. มีการแนะนำชองทางการใหคำปรึกษาดานสุขภาพจิต 
เชน สายดวนสุขภาพจิต 1323 (ถ าไม มีปญหาสุขภาพจิตใหระบุ 
วา ไดรับ) 

  

3. ดานความสัมพันธ 
ทางสังคม 
(Social 
relationships) 
 
 
 
 
 

3.1 เครือขายสขุภาพ เชน ทีมหมอครอบครัว มาเยี่ยมใหก าลงัใจให 
การชวยเหลือ 

  

3.2 อสม. แนะน าขอมูลขาวสาร ส ิทธิประโยชน ดานสุขภาพ   

3.3 มีสวนรวมในการท าก ิจกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกับ
สภาพ รางกาย 
 
 
 
 

  

จ 



 

 

 

  ผาน 
  ไมผาน  

หมายเหตุ *การผานเกณฑ : ผานอยางน อย 2 ใน 3 ข อ ของแตละดาน  

       เจาหนาท่ีสาธารณสุขบันทึกผลการประเมินในฐานขอมูล อสม.หมอประจ าบาน www.thaiphc.net 

 

แหลงขอมูลอางอิง : แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ 2563  

 

 

องคประกอบ ประเด็นท่ีผูป วยไดรับการดูแลใหม ีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับ ไมไดรับ 

4.ดานส่ิงแวดลอม  
(Environment) 

4.1 อสม. แนะนําวิธีการกําจัดของเสียจากกการเจ็บปวยท่ี
เกิดข้ึนจากกการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย  
 

  

4.2 อสม. แนะนําการจัดบานเรือนสะอาด เปนระเบียบ 
ไมเปนแหลงเพาะพันธุโรค  

  

4.3 อสม. แนะนําการจัดสภาพแวดลอมดาน
กายภาพใหเหมาะสมกับผูปวย ไดแก ราวจับ ทาง
ลาด หองนอน หองน้ํา ฯลฯ  

  

ฉ 

http://www.thaiphc.net/


 
 

   คณะผูจัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 

นายศรีสกุล  แสงประเสรฐิ     ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

กลุมงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 นายพนมพันธ  จันทรสูง     นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

 นายภานุวัฒน  พิทักษธรรมากุล    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 นายสุเทพ  เสียงแกว      ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช.4  

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรุี 

 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี

 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  

 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  

 กลุมงานสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เลขท่ี 407 ถ.ยุติธรรม ต.หนาเมอืง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 

โทรศัพท 032-321863 
 


