
1 
 

 
 
 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวัง 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 

 

ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

จัดท าโดย 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
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สรุปผลโครงการ 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า    
หมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนนิงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า       

2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 

 

ความส าคัญของโครงการ-หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศมีแนวโน้มจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความสูญเสียให้กับชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม ในวงกว้าง ประกอบกับการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และกลุ่ม
ที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวและพ้ืนที่เสี่ยง ท าให้ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ
กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขที่มีอยู่จ ากัด การด าเนินงานด้านสุขภาพเชิงรุกในระดับชุมชนโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นับเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการรับมือและการต่อสู้กับการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

เพ่ือลดความเสียหายและสูญเสียที่เกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้
ด าเนินการ ยกระดับ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน มีทักษะป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในชุมชน
ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ อสม. จึงเป็นผู้มีบาทบาทส าคัญของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง  
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักกัน/แยกตัวเพ่ือสังเกตอาการ (Home Quarantine) ลดการแพร่กระจายและทัน
ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใประสิทธิภาพในชุมชน โดย อสม.ได้ร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด-19” 
ระดับต าบล/ชุมชน ในการด าเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง ร่วมกับทีมเฝ้าระวังโรคในระดับชุมชน จากการ
เดินทางกลับภูมิล าเนาของประชาชน ทั้งจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย พ้ืนที่ที่มีการระบาดของ
โรคต่อเนื่อง และประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวและพ้ืนที่เสี่ยง 
“ค้นให้พบจบใน 14 วัน” โดยค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ค าแนะน า ติดตามและเฝ้า
สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัดนั้น แต่ อสม.ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานฯ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย จึงได้ยื่นหนังสือถึง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ พิเศษ ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
อุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือใช้ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบหมายให้ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนจัดท าโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ร่มใหญ่) โดยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 1-12 ด าเนินการต่อไปนั้น  

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จึงได้จัดท า “โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5” เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 5 ทั้งหมด 
8 จังหวัด 62 อ าเภอ 635 ต าบล และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม . )  ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  และรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส  
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

  เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตสุขภาพท่ี 5 
 
ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 

  1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตสุขภาพท่ี 5  
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 5 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตสุขภาพท่ี 5 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/เป้าหมาย 
 

 ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5    
 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  
 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพ 
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 
 ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเครือข่ายก าลังคนมีความรู้
เข้าถึงข้อมูล ตัดสินใจและปฏิบัติได้  
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
  เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563  
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งบประมาณ  

งบประมาณ : งบนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
                 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  (ร่มใหญ่) ในส่วน
ของศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    
 

จ านวนเงินทั้งสิ้น  1,623,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมดังนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ  
1.1 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) เพ่ือให้ อสม.ใช้ส าหรับป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่ง 
เช่น น้ ามูก น้ าลาย จากผู้ป่วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เวลาออกปฎิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อ 
   ราคาชิ้นละ 50 บาท x จ านวน 3,000 ชิ้น   =  150,000  บาท 

1.2 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล เพ่ือให้ อสม.ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง คัดกรอง เยี่ยมบ้าน 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือใช้ส าหรับออกปฎิบัติงานในชุมชน   
 ราคาชิ้นละ 100 บาท x จ านวน 1,880 เครื่อง =  188,000 บาท  

1.3 ถุงมือทางการแพทย์ เพ่ือให้ อสม. ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน ป้องกันเชื้อโรค ป้องกันอุบัติเหตุจาก
เครื่องมือ ป้องกันการสัมผัสกับ สารคัดหลั่ง เช่น น้ ามูก น้ าลาย จากผู้ป่วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เวลาออก
ปฎิบัติงาน 
 ราคาชิ้นละ 180 บาท x จ านวน 3,000 กล่อง = 540,000 บาท 

1.4 ชุดป้องกัน (Rain Coat) หรือชุดคุมกันฝน เพ่ือให้ อสม.ใช้ส าหรับป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น 
น้ ามูก น้ าลาย จากผู้ป่วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เวลาออกปฎิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ  
 ราคาชิ้นละ 50 บาท x จ านวน 7,910 ตัว  =  395,500 บาท 

1.5 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด หรือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เพ่ือให้ อสม.ใช้ส าหรับ
การตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ช่วยให้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้ตรวจประเมินมี
ความปลอดภัยไม่ต้องใกล้ชิดกับผู้รับการตรวจคัดกรอง 
 ราคาชิ้นละ 2,500 บาท x จ านวน 140 เครื่อง  =  350,000 บาท 

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 รวมทั้งสิ้นจ านวน  1,623,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ  
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แผนการด าเนนิงาน 
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า       
2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5  
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน 2563 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 หมาย
เหตุ 

 
1 จัดท าโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5  เพ่ือ
เสนอ 
ขออนุมัติ  

      

2 ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามขั้นตอนทางพัสดุ  
 

      

3 จัดส่งสิ่งวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ ประธานชมรม อสม. 
ระดับจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5  

      

4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ        
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ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
1.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
2.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตสุขภาพที่ 5 
4.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5  
5.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5  

ประโยชน์ที่ว่าจะได้รับ 
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน COVID-19 ในชุมชน  

ความเสี่ยงที่ส าคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงส าคัญ แนวทางลดความเสี่ยง 

เป็นโครงการที่จัดเฉพาะในสถานการณ์การ
ระบาดของโรค ต้องเร่งด าเนินการให้ทันต่อ
สถานการณ์การระบาด 

ประสานความร่วมมือฝ่ายบริหาร กลุ่มคลัง ส านักบริหาร 
และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องและชัดเจน  
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การด าเนินงาน  
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวัง 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 5 

***************************************** 

1.จังหวัดราชบุรี       2.จังหวัดสมุทรสงคราม  
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563   ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.จังหวัดนครปฐม       4.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2563    ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
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การด าเนินงาน 
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวัง 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 5 

***************************************** 

5.จังหวัดเพชรบุรี      6.จังหวัดสมุทรสาคร 
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2563    ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7จังหวัดกาญจนบุรี      8.จังหวัดสุพรรณบุรี  
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2563  ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้ อสม. 

1.รายละเอียดการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้ อสม.  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ราชบุรี 

 

 

เคร่ืองวัดอุณภูมิ 
เทอร์โมสแกน 

(2เคร่ือง/อ ำเภอ)

ประธำน อสม.
จังหวัดละ 2 

เคร่ือง
รวม

1 รำชบุรี 10 20 2 22 300 480 480 1,270            

2 กำญจนบุรี 13 26 2 28 390 630 630 1,650            

3 สุพรรณบุรี 10 20 2 22 300 480 480 1,270            

4 นครปฐม 7 14 2 16 210 340 340 900              

5 สมุทรสำคร 3 6 2 8 100 150 150 390              

6 สมุทรสงครำม 3 6 2 8 100 150 150 390              

7 เพชรบุรี 8 16 2 18 240 385 385 1,020            

8 ประจวบคีรีขันธ์ 8 16 2 18 240 385 385 1,020            
รวม 62 124 16 140 1,880           3,000          3,000           7,910           

ล ำดับ จังหวัด จ ำนวนอ ำเภอ

1.เคร่ืองวัดอุณภูมิแบบอินฟำเรด(เทอร์โมสแกน)

2.เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำยแบบดิจติอล  

(เคร่ือง)

3.หน้ำกำก Face 
Shield (ช้ิน)

4.ถุงมือทำง
กำรแพทย์ (กล่อง)

5.ชุดคลุมกันฝน(ชุด)
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ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้ อสม. 

2.รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้ อสม.  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ราชบุรี 

 

 

กำญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี รำชบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สุพรรณบุรี
1 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำและดวงตำ (Face shield) 630 340 385 385 480 150 150 480 3,000         150,000           

(ช้ินละ 50 บำท)
2 เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่ำงกำยแบบดิจติอล 390 210 240 240 300 100 100 300 1,880         188,000           

(ช้ินละ 100 บำท)
3 ถุงมือทำงกำรแพทย์ 630 340 385 385 480 150 150 480 3,000         540,000           

(กล่องละ 180 บำท)
4 ชุดป้องกัน (Rain Coat) หรือชุดคุมกันฝน 1,650 900 1,020 1,020 1,270 390 390 1,270 7,910 395,500           

(ชุดละ 50 บำท)
5 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟำเรด 28 16 18 18 22 8 8 22 140 350,000           

(เคร่ืองล่ะ 2,500 บำท)

1,623,500         

รวมจ ำนวน 
(ช้ิน)

รวมเป็นเงิน (บำท)
ล ำดับ

รวมงบประมำณ

รำยกำร/รำคำต่อหน่วย
จ ำนวนวัสดุท่ีจดัสรรให้จงัหวัด 
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ผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

นายศรีสกุล แสงประเสริฐ   ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5  

 

กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1.นายภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

2.นายพนมพันธ์  จันทร์สูง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

407 ถนนยุติธรรม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

E-mail: hss05rb@gmail.com Facebook: www.facebook.com/hss05rb/ 

โทรศัพท์ : 032-337258  โทรสาร : 032-321863 


