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กระทรวงสาธารณสุข  

ปองกันโรค โดยการสรางโครงขายความรูดานสุขภาพถึงครัวเรือน ในการกาวยาง

การพัฒนาจากทศวรรษท่ี 4 สูทศวรรษท่ี 5 ของงานสาธารณสุขมูลฐานในยุคปฏิรูป

ระบบสุขภาพในการปฏิรูปประเทศไทย ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุงเนนใหคนไทยระดับ

บุคคล ครอบครัว สามารถวิเคราะหและจัดการความเส่ียง ภัยสุขภาพ ตลอดจนดูแล

สุขภาพดวยตนเอง แบบพ่ึงตนเองได ดวยการมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

โดยยกระดับจากงานท่ีสถานบริการสุขภาพ ทีมสหสาขาและชุมชนดำเนินการเปน

การประจำอยูแลวบนฐานทุนเดิม มาใหเกิดเปนพลังในระบบสุขภาพของประเทศ 

ตอยอดการดูแลสุขภาพจาก อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข ขยายผลไปถึง

ครอบครัว อยางนอย 1 ครอบครัว จะมีอยางนอย 1 คน ท่ีสามารถดูแลสุขภาพตนเอง

และสมาชิกที่มีในครอบครัวได รวมทั้งมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและแกไข

ปญหาของชุมชน

เอกสารชุดนี้ ไดจัดทำขึ้นเพื่อชวยชี้แนะแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่

สาธารณสุขในทุกระดับสำหรับการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกำหนดข้ึน เพ่ือใหเปนขอพึงสังวรในการทำงาน

ทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

หนังสือเลมนี้จะมีคามาก ถาคุณผูอานรูแลวนำไปใชใหเกิดประโยชน

ตามสมควร ตามบทบาทหนาท่ีและตอการปฏิบัติงาน

คำนำ
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4   /   แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณคณะผูบริหารทุกหนวยงาน คณะทำงาน

ขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ผูตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน หนวยงาน บุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุขทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุข และผูเกี่ยวของ ที่ไดมีสวน

รวมกันจัดทำแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

ไว ณ โอกาสนี้

(นายโสภณ เมฆธน)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  พฤษภาคม 2559



“à¢ŒÒã¨ à¢ŒÒ¶Ö§ ¾Öè§ä Œ́”

5

     หนา
คำนำ    3

สารบัญ   5

สวนที่ 1 บทนำ 9
         ทำไมตองมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 12

สวนที่ 2  แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 15 
       ขั้นตอนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  16 

         การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 18 

         สิ่งที่อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตองไดเรียนรู 20

         ผังทางเดิน (ROAD MAP) ดำเนินการขับเคลื่อน 24

     อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

สวนที่ 3  อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 29
         แนวคิด หลักการ และเปาหมาย 30

     ของการมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

         นิยามและความหมาย อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  31

     คือใคร 

         บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 31

     มีอะไรบาง

         คุณสมบัติอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 32

       การคัดเลือกอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 33

         แนวทางการฝกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  34 

สารบัญ



»ÃÐªÒª¹ÊØ¢ÀÒ¾´Õ à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÂÑè§Â×¹

6   /   แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

      หนา
ภาคผนวก  47
         ตัวอยางรูปแบบประกาศนียบัตร 48

     อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

         ตัวอยางรูปแบบบัตรประจำตัว 49

     อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

         ตัวอยางตารางบันทึกรายชื่อการข้ึนทะเบียน 50

     อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)



“à¢ŒÒã¨ à¢ŒÒ¶Ö§ ¾Öè§ä Œ́”

7

      หนา
แผนภาพ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 17
     อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

แผนภาพ 2 หลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 21
                 ญาติและ/หรือผูดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD)  21

แผนภาพ 3 หลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 22
                 ญาติและ/หรือผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 22

      ติดบานติดเตียง (LTC)

แผนภาพ 4 หลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 23
                 ญาติและ/หรือผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 23

แผนภาพ 5 สรุปแนวทางการดำเนินงาน 27
     อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

สารบัญแผนภาพ





“à¢ŒÒã¨ à¢ŒÒ¶Ö§ ¾Öè§ä Œ́”

9

ประเทศไทย ไดสรางระบบการสรางความรูในชุมชนของประเทศ  

ดวยการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในรปูแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข  

ที่มีทั้งเนนหนักการรักษาพยาบาลเบื้องตน คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

หมูบาน (อสม.) กับการส่ือสารขอมูล โดยผูส่ือขาวสาธารณสุข (ผสส.) เพ่ือเปน 

กำลังคนของการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง 

เปนเวลาเกือบ 40 ป ปจจุบันไดมีการรวมอาสาสมัคร ท้ัง 2 ประเภทเขาดวยกันเปน  

อสม. ประเภทเดียว มีจำนวนถึง 1,047,800 คน ที่เปนคนเอกซเรยใหคำแนะนำ 

ดานสาธารณสุขในชุมชน          

จุดเร่ิมตนของ อสม. จากความคิดที่วาใน 10 - 15 ครวัเรือน ตองมีคนที่รู 

เร่ืองสุขภาพ และเปนศูนยรวมในการใหคำปรึกษาหารือเร่ืองสุขภาพได และเปน 

ตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของประเทศในชุมชน นับวาเปนจุดสำคัญ 

ในการเร่ิมตนใหคนมีความรูเร่ืองสุขภาพ จนไดรับการยกยองจากองคการอนามัย 

โลกและประเทศสมาชิกท่ัวไปวา เปนกิจการสาธารณสุขมูลฐานท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึง 

ในโลก โดยมีเปาหมายพัฒนาสุขภาพของประเทศที่มุงหวังใหประชาชนไทยทั้ง 

ระดับบุคคลและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได ดวยการพึ่งตนเอง 

อยางย่ังยืน

สวนที่ 1
º·¹Ó
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ปจจุบัน บริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดลอม การสื่อสารที่ทันสมัย 

ในรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โครงสราง 

ประชากรไทยกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชน 

ที่กอใหเกิดโรคไมติดตอ (Non-communicable diseases : NCDs) มากขึ้น  

จากขอมูลสถิติของประเทศ ป 2558 พบวา มีผูสูงอายุติดบานติดเตียง จำนวนถึง  

1 ลานคน และมีจำนวน 960,000 คนที่ชวยเหลือตัวเองไดบางสวน สวนอีก  

63,000 คน ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได และสถิติลาสุดของประเทศ พบวา  

มีคนไทยจำนวนถึง 14 ลานคน ท่ีเปนโรคในกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง และเปนสาเหตุ 

หลักการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติป พ.ศ. 2552 พบวา  

มีประชากรเสียชีวิต จากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง มากกวา 300,000 คน หรือ  

คิดเปน 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั ้งหมดในป 2552 และ 

ขอมูลจากสมาคมโรคไต แหงประเทศไทย คาดวา ท่ัวประเทศมีผูปวยโรคไตเร้ือรัง 

ประมาณ 8 ลานคน ในจำนวนน้ีเปนผูปวยไตวายระยะสุดทาย 2 แสนคน และ 

มีผูปวยรายใหมเพ่ิมข้ึนปละประมาณ 10,000 คน โดยผูปวยไต  1 คน มีคาใชจาย 

ในการลางไตเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท แตละปใชงบประมาณสูงถึง 3,000  

ลานบาท คาดวาป 2560 อาจตองใชงบประมาณถึงกวา 17,000 ลานบาท และ 

จากผลการศึกษาวิจัยของสถาบันไตภูมิราชนครินทร รวมกับโรงพยาบาลคลองขลุง  

และโรงพยาบาลทรายทองพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พบวา หากผูปวยโรคไต 

ไดรับการดูแลตั้งแตระยะแรกๆ ในโรงพยาบาลชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  

จะชะลอการเกิดไตวายระยะสุดทายนานข้ึน จาก 7 ป  เปน 14 ป ซ่ึงการดูแลผูปวย 

โรคไตเร้ือรังเปนเร่ืองท่ีมีความซับซอนมากตองอาศัยการทำงานเปนทีม เช่ือมโยง 

กันตั้งแตที่บานผูปวยจนถึงโรงพยาบาลชุมชน จึงจะไดผลดี ประสบผลสำเร็จ  

นอกจากนี้ ยังมีโรคติดตออุบัติใหมที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมที่เชื่อมตอทั้งโลก  
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การบาดเจ็บจากการจราจร การโฆษณาสินคายาและเวชภัณฑตางๆ ทางส่ือออนไลน 

ที่ไมตรงกับขอเท็จจริง

ดังนั้นในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนขององคกรหลักดานสุขภาพ  

ที่รวมพลังสังคม เพื ่อประชาชนสุขภาพดี อยางกระทรวงสาธารณสุข ที่จะ 

ขับเคล่ือนสูเปาหมายประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน  

ในชวงการเปลี่ยนผานของประเทศสูระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ในศตวรรษ 

ท่ี 21 ภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศในโลก  

ที่หนึ่งภายในป 2575 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลกระทบใหกระทรวงสาธารณสุข หันกลับมา 

ทบทวนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยในทศวรรษที่ 5  

ยุคปฏิรูประบบสุขภาพในการปฏิรูปประเทศไทยท่ีกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย 

เนนการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคมากขึ้นกวาเดิมที่อาจจะเนนดานการรักษา 

เพียงอยางเดียว เพ่ือรับมือกับชุดของโอกาส ความเส่ียง และภัยคุกคามชุดใหมดวย 

การพัฒนาหรือปรับเปล่ียนกระบวนการ (rebranding) ในการไปใหถึงเปาหมาย 

ของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ การมุงเนนใหคนไทยระดับบุคคล ระดับครอบครัว  

สามารถวิเคราะหและจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพ ตลอดจนดูแลสุขภาพดวย 

ตนเองและแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน แบบพ่ึงตนเองได  โดยการตอยอดขยาย 

ผลจากการดูแลสุขภาพชุมชนไปถึงครอบครัวอยางเปนระบบบนฐานทุนเดิมที่ม ี

อยูนำมายกระดับ ปรบัทัศคติ และเพ่ิมเติมความรู ประกอบกับการนำเทคโนโลยี 

มาใชประโยชนอยางเหมาะสม ตามบริบทมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนบนผืนแผนดิน 

ไทยอยูอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถชวยเหลือตนเองได  

พึ่งตนเองได โดยไมเปนภาระของครอบครัวมากนัก อันจะทำใหประเทศมั่นคง  

มั่งค่ัง และยั่งยืนไดสืบไป
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ทำไมตองมี 
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

ขอมูลและขาวสารท่ีดีเปนส่ิงสำคัญ สามารถนำไปใชในการพัฒนาสุขภาพ 

ของประชาชนได แตส่ิงสำคัญกวาขอมูลขาวสารในทศวรรษน้ี คือ การมีและสราง 

เครือขาย หากกระทรวงสาธารณสุขสามารถพัฒนาระบบเครือขายทะลุทะลวง 

ตอยอดจากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือนได ก็จะเปนพลัง อันมหาศาล ท่ีทำใหครอบครัว 

ไดรับการดูแลสุขภาพและถายทอดความรูสม่ำเสมอ อันเปนการเพ่ิมการรูเทาทัน 

ในดานสุขภาพใหแกประชาชนมากขึ้น ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหประชาชน 

สุขภาพดี พึ่งตนเองได มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจที่ไดทำหนาที่พลเมืองไทย  

ในการมีสวนรวมดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน เจาหนาท่ีมีความสุขใน 

การทำงานได สามารถประหยัดคาใชจายในการดูแลสุขภาพทั้งในสวนของภาค 

ประชาชนและภาครัฐในระบบสุขภาพของประเทศ โรคที่เปนปญหาอันเกิดจาก 

พฤติกรรมชองประชาชนมีโอกาสลดลง และเปนสวนหนึ่งทำใหระบบสุขภาพ 

ของประเทศมีความยั่งยืน

กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดำเนินงานสรางเครือขายสูครัวเรือน โดย 

การสรางความรูดานสุขภาพใหคนไทยไดเรียนรูท่ีจะปองกันดูแลตัวเองในเบ้ืองตน  

ทั้งการปองกันโรคใน 5 กลุมวัย และสงตอไปยังชุมชนรอบขาง ดวยการมีอาสา- 

สมัครประจำครอบครัว (อสค.) ดวยการใหนำบุตรหลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัว 
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หรือผูดูแล มาเขารับการอบรมหรือเรียนรูรวมกับญาติท่ีปวยวาควรจะดูแลอยางไร 

และจะทำอยางไรใหคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โดยมีชุมชนเปนตัวสนับสนุน เปน 

การตอยอดการดูแลสุขภาพจาก อสม. เขาไปในครัวเรือน เพื่อใหประชาชนม ี

ความรูและสามารถดูแลตนเองได พรอมทั้งมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ 

ชุมชน โดยกำหนดเปาหมายวา ครอบครัวหนึ่ง จำเปนตองมีอาสาสมัครประจำ 

ครอบครัว (อสค.) อยางนอย 1 คน ท่ีสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได  

ซึ่งจะทำใหครอบครัวไดรับการถายทอดความรูสม่ำเสมอทำใหเกิดทักษะทั้งใน 

ระดับบุคคลและครอบครัว ในการวิเคราะห สามารถจัดการความเส่ียง ภัยสุขภาพ  

และดูแลสุขภาพของผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและ 

ผูดอยโอกาส ตลอดจนประชาชน 5 กลุมวัย ตามแตสมาชิกที่มีในครอบครัว 

ตนเอง รวมทั้งมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและแกไขปญหาของชุมชน เปน 

รูปแบบหน่ึงของการมีสวนรวมของประชาชนในระดับครอบครัว ท่ีจะเช่ือมตอและ

ชวยเสริมการดำเนินงานของ อสม. ไดเปนอยางดี มีความยืดหยุนมากกวา อสม. 

ที่มีระเบียบกฎเกณฑ บทบาทหนาท่ี และสวัสดิการไวอยางชัดเจน
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การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จังหวัดอาจจะพิจารณา 

ถึงความเหมาะสมในรูปแบบตางๆ ในการคัดเลือกอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ได  

ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

จงอยาเรงรัดและเขมงวดกับประชาชน และใหโอกาสประชาชนตัดสินใจวา 

จะรวมงานมีสวนรวมหรือไม หากประชาชนไมพรอมก็ควรเปลี่ยนจุดไปยังจุดอื่น  

โดยคำนึงถึงตนทุนเดิมที่มีและทำอยูของพื้นที่ ไมตองหวงเปาหมายที่ไดรับ 

จนเกินไป คอยๆ ทำอยางจริงจัง มีความชัดเจนในแนวคิด จะทำใหเกิดความย่ังยืนใน 

การดูแลสุขภาพของประชาชน ความสำเร็จก็ไมยาก ที่จะบรรลุได

สวนที่ 2
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã»ÃÐ¨Ó¤ÃÍº¤ÃÑÇ (ÍÊ¤.)
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว (อสค.) ดำเนินการ 

บนฐานทุนเดิมที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพในทุกระดับและชุมชน  

ดำเนินการอยูแลวตามศักยภาพและบริบท อาทิ เจาหนาที่สาธารณสุขประจำ 

คลินิคโรคไต คลินิคโรคไมติดตอเร้ือรัง การเย่ียมบานผูปวยและผูสูงอายุติดบาน 

ติดเตียงของทีมสหสาขา ทีมเครือขายเย่ียมบาน ทีมหมอประจำครอบครัว อสม.  

กลุม ชมรมและองคกรตางๆ ในชุมชน ในการสอนหรือถายทอดความรูในการดูแล 

สุขภาพตนเองและหรือญาติทั้งกลุมผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง  

กลุมผูสูงอายุติดบานติดเตียงและผูดอยโอกาส ผูสูงอายุทั่วไป และ 5 กลุมวัย  

ตามแตสมาชิกท่ีมีในครอบครัวท่ีไปรับบริการ ณ โรงพยาบาล ท้ังรายใหม มาตรวจ 

ตามนัดและผูไดรับการเย่ียมบาน นำมายกระดับและเพ่ิมเติมความรูรวมกับการนำ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมากข้ึน เพ่ือนำบุคลากรเหลาน้ันมาเปนพลังและเปน 

เครือขายเขาสูครัวเรือนใหมีคนรูวิธีในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวได ทำให 

ครอบครัวไดรับการถายทอดความรูสม่ำเสมอ ทำใหเกิดทักษะท้ังในระดับบุคคล 

และครอบครัว ตามแตสมาชิกท่ีมีในครอบครัวตนเอง เปนรูปแบบหนึ่งของการมี 

สวนรวมของประชาชนในระดับครอบครัวที่จะเชื่อมตอและชวยเสริมการดำเนิน 

งานของ อสม. และเจาหนาท่ีสาธารณสุขไดเปนอยางดี

ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้
ขั้นตอนท่ี  คัดเลือกผูที่จะมาเปนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

       ตามคุณสมบัติและเกณฑที่กำหนด
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ขั้นตอนท่ี  เรียนรวมกับญาติ เมื่อไปรับบริการในสถานบริการสุขภาพ 

       และหรือเรียนรูจากทีมสหสาขาหรือทีมเครือขายเยี่ยมบาน/ 

       ทีมหมอประจำครอบครัวหรือ อสม. จิตอาสาที่ไปเย่ียมบาน

ขั้นตอนท่ี  อบรมเพิ่มเติมความรูเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา 

       อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) กับบทบาทหนาที ่

       อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และเครือขาย อสม. พรอม 

       มอบประกาศนียบัตรและขึ้นทะเบียน

ขั้นตอนท่ี  เสริมทักษะ เพิ่มพูนความรูและฟนฟูตอเนื่องจาก อสม.  

       โรงเรียน อสม. โรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียนนวัตกรรม ศูนยเรียนรู 

       ชุมชน ฯลฯ

แผนภาพ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำ อสค.

 อบรมเพิ่มเติมเรื่องนโยบาย 

 และบทบาทหนาท่ี อสค.

 มอบประกาศนียบัตรแตงตั้ง 

 เปน อสค. และขึ้นทะเบียน

เสริมทักษะ เพ่ิมพูนความรู  

ฟนฟูตอเน่ือง จาก อสม. โรงเรียน อสม. 

โรงเรียนผูสูงอายุ ฯลฯ

ตอเนื่อง
เพิ่มเติม
ฟนฟู

ฝกอบรม

คัดเลือก อสค.

ระยะที่ 2

 อสม. 1 คน ถายทอดตอ 3 คน ดูแลคนในครอบครัวได ใหเปน อสค. 

 ผูสูงอายุจากโรงเรียนผูสูงอายุ เรียนครบเกณฑ ยกระดับเปน อสค.
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การดำเนินงาน 
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

กลุมเปาหมาย จำนวนเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย
 กลุมเปาหมายและจำนวนเปาหมาย

 เปาหมายการพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จำนวน  

4 ลานคน ทั่วประเทศ ประกอบดวย

 ระยะเริ่มตน
 ปงบประมาณ 2559 เริ่มจากกลุมเปาหมาย ญาติและหรือผูดูแล 

              ผูปวยโรคไตเร้ือรัง (CKD) ญาติและหรือผูดูแล 

              ผูสูงอายุติดบานติดเตียงและญาติและหรือผูดูแล 

              ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) (เบาหวาน  

              ความดันโลหิตสูง) กอนโดยกรมสนับสนุนบริการ 

              สุขภาพ สนับสนุนงบประมาณ การอบรม อสค.  

              นำรอง ตำบลละ 5 คน จำนวน 1 วัน พรอมมอบ 

              ประกาศนียบัตร

 ระยะท่ี 2
 ปงบประมาณ 2560 เปนตนไป

             ขยายไปกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ไดแก กลุมสมาชิก 

              ในครัวเรือน, ผูสูงอายุ, เครือขายอาสาสมัคร,  

              กสค., กลุมแมที่มีบุตร 0 - 5 ป ญาติและหรือ 

              ผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง
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 โดยระยะที่ 2  1. อสม. 1 คน รวมสราง อสค. 3 คน โดยการถายทอด 

            ความรูแกสมาชิกครัวเรือน ในเขตรับผิดชอบที่ 

            สมัครใจเปน อสค.

         2. สมาชิกครัวเรือนจากโรงเรียนผูสูงอายุ, โรงเรียน  

            อสม., โรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน, ศูนยการ 

            เรียนรูชุมชน ฯลฯ ที่สมัครใจเปน อสค. ยกระดับ 

            และเพิ่มเติมความรูตามหลักสูตรกำหนด มอบ 

            ประกาศนียบัตร แตงตั้งและขึ้นทะเบียนเปน อสค.  

            ภายใตหลักสูตรไมนอยกวา 18 ชั่วโมง ดวยการ 

            เรียนแบบผอนสง การเรียนรวม เปนหองเรียน การ 

            ปฏิบัติจริงในครอบครัวและการเรียนรูดวยตนเอง 

            จากคูมือและแหลงความรูตางๆ

 หมายเหตุ ในปงบประมาณ 2559 นอกเหนือจากกลุมเปาหมาย 

หลักที่กำหนดในการเริ่มตน หากพื้นที่ใดมีความพรอมบนฐานทุนเดิมที่มีอยู  

โดยไมเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ สามารถดำเนินการในกลุมเปาหมาย 

อื่นได เพ่ือเปนการเรียนรูและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติการปถัดไป

 พื้นท่ีเปาหมาย

 การกำหนดพื้นที่ของจังหวัด ใหพิจารณาตามความเรงดวนของพื้นที ่

จากขอมูลของหมูบาน ชุมชน สถานบริการสุขภาพและภาคสวนอื่นที่เก่ียวของ
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สิ่งที่อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  
ตองไดเรียนรู

 แนวคิด ความจำเปนในการดูแลสุขภาพ (ตามกลุมวัยตามชวงชีวิต 

และกลุมโรคที่เจ็บปวยของกลุมเปาหมายสมาชิกในครอบครัวท่ีตองไปดูแล)

 โรคและภาวะแทรกซอน การรักษา บำบัดและการฟนฟูสภาพ

 วิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู ที ่ตองดูแล  

ทั้งการดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะปกติและการดูแลสุขภาพครอบครัวใน 

ภาวะฉุกเฉิน

 การประเมินความเส่ียง ภัยสุขภาพ ความกาวหนาของโรคและการจัดการ  

รวมถึงการบันทึกขอมูล การใชเทคโนโลยี อาทิ ไลน เฟซบุค แอพพลิเคช่ัน ตางๆ

 วิชาเลือก

 นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

 บทบาท อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และการเช่ือมเครือขาย  

อสม.

 การเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอื่นดวยจิตเมตตา

 คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

11  สิทธิหนาท่ีและหลักประกันสุขภาพของประชาชน ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ  

การดำรงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผังทางเดิน (ROAD MAP) ดำเนินการขับเคลื่อน 
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

เมษายน 2559  

พิจารณาแนวทางดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

พฤษภาคม 2559 

นำเสนอ ราง แนวทางดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

ตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติและ 

ใหความเห็นชอบ แนวทางการดำเนินงาน

มิถุนายน 2559  

 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต สรางความเขาใจแนวทาง 

  การดำเนินงานแกพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมความพรอม ศึกษาแนวทางวิธีปฏิบัติ 

  ที่เหมาะสมกับพื้นท่ี

 ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขสรางความเขาใจแกพ้ืนท่ีในนโยบายและ 

  แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ทุกชองทาง 

  และทุกโอกาส

 สวนกลางเตรียมความพรอมระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการ 

  แบบบูรณาการ และหนังสือแจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร 

  ประจำครอบครัว (อสค.) 
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 พ้ืนท่ีเตรียมความพรอม ดำเนินงาน อสค. รวมท้ังประสานสถานบริการ 

  สุขภาพผูดำเนินการจัดการเรียนรูแกญาติและผูดูแลผูปวยกลุมโรคไต  

  (CKD) กลุมผูสูงอายุ (LTC) ติดบานติดเตียง และครอบครัวผูปวย 

  โรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการเร่ิมตนคัดเลือก 

  สมาชิกในครอบครัว ญาติหรือผูดูแล ที่สมาชิกในครอบครัวยินยอม 

  ใหทำหนาท่ี อสค.

 เปดตัว (Kick-off) รูปธรรมการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว  

  (อสค.) 

 ดำเนินการอบรม อสค. นำรอง ตำบลละ 5 คน จำนวน 1 วัน

มิถุนายน - กันยายน 2559 

 จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

  ในพื้นท่ี 

 จังหวัดจัดทำทะเบียนและฐานขอมูล อสค. พรอมทั้งสรางสรรคระบบ 

  สื่อสารดวยการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น 

  ตางๆ

 สวนกลางสรางระบบสื่อสารในเครือขาย อสค. พัฒนานวัตกรรม ชุด 

  ความรูที่จำเปนแบบบูรณาการ แอพพลิเคชั่นตางๆ เพื่อชวยเหลือ 

  สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทำงานงาย สะดวก และลดภาระงาน  

  รวมถึงสรางการเรียนรูใหกับ อสค. เจาหนาท่ีและ อสม.

สิงหาคม 2559 

ประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และถอด 

บทเรียน
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กันยายน 2559

นำเสนอรูปแบบ ผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการดำเนินงาน อสค.

ตุลาคม 2559

พิจารณาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน อสค. และระบบสนับสนุน 

กอนแจงดำเนินงานระยะท่ี 2

 ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว 

(อสค.) ระยะท่ี 2 เปดตัว (Kick-off) รูปธรรม อสค. สงเสริมสุขภาพ จัดการความ

เส่ียงและภัยสุขภาพ

  อสม. 1 คน : การสราง อสค. 3 คน

  กลุมผูสูงอายุ พลังมิใชภาระ, กสค., เครือขายอาสาสมัคร, กลุมแม  

   กลุมญาติและผูดูแลผูปวยกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง

  ดำเนินการตอเนื่อง อสค. กลุมญาติ และผูดูแลผูปวยกลุมโรคไต  

   (CKD) กลุมผูสูงอายุ (LTC) ติดบานติดเตียง

 ประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และ 

ถอดบทเรียน

 จัดแสดงผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู “มหกรรมอาสาสมัครประจำ 

ครอบครัว (อสค.)”

 พัฒนานวัตกรรมและจัดการนวัตกรรมงานอาสาสมัครประจำครอบครัว  

(อสค.)
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แผนภาพ 5 สรุปแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

สังคมอยูดี มีสุข พัฒนายั่งยืน

ประชาชนสุขภาพดี มีสุขภาพกาย ใจ สติปญญา สิ่งแวดแวดลอมและมีคุณธรรม 

คนไทยระดับบุคคลสามารถวิเคราะหและจัดการความเส่ียง ภัยสุขภาพและดูแลสุขภาพดวยตนเองได

ทุกครอบครัวมีอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและสามารถดูแลสุขภาพครอบครัวตนเองได

อสค. 
อาสาสมัครประจำครอบครัว 

4 ลานคน

 สถานบริการสุขภาพ, สหสาขาให
ความรูในคลินิกประจำและหรือ
เย่ียมบาน

 จัดอบรม 1 วัน ณ รพ. สต./
สถานบริการสุขภาพ ตามหลักสูตร
ที่กำหนด มอบประกาศนียบัตร 
แตงตั้ง/และขึ้นทะเบียน อสค.

3 ลานคน 1 ลานคน

สมาชิกในครัวเรือน ผูสูงอายุ, 
เครือขายอาสาสมัคร, กสค., แม

ญาติหรือผูดูแล 
CKD, NCDs, LTC

อา าอาาสาาส

การฝกอบรม
1. อบรม อสค.
ชวงที่ 1 สถานบริการสุขภาพและ
อสม.
ชวงที่ 2 รพ.สต./ รพ.อบรม มอบ
ประกาศนียบัตร
2. ขึ้นทะเบียนและจัดทำฐานขอมูล

ขึ้นทะเบียน อสค. มอบประกาศ-
ฐ ู

นียบัตรและบัตรประจำตัว อสค.
3. จัดระบบสื่อสารเครือขาย อสค.
โดยใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิ ไลน เฟซบุค แอพพลิเคช่ันตางๆ

การสนับสนุน
สื่อ แนวทาง หลักสูตร คูมือ
แอพพลิเคช่ัน
ขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน
แหลงรวมความรูและเครื่องมือ

บริหารจัดการบริิหารจัดการรบรริหาหารรจัดดกาาการ

เตรียมความพรอม Kick-off อสค. พื้นท่ีดำเนินการ

จัดการนวัตกรรม เสนอผล & เวทีเรียนรู ประเมินผล

เม.ย. มิ.ย. 59

ส.ค.ก.ย.ระยะท่ี 2่

ระยะท่ี 2 ต.ค.

ี ่ ำ ิ

ผังทางเดิน

 อสม. 1 คน : 3 คน ถายทอดความรู
ตามหลักสูตร 18 ชม. แบบสะสม 
คัดเลือกเขาอบรม

 สมาชิก ร.ร. ผูสูงอายุ, ร.ร. อสม.,    
ร.ร. นวัตกรรมสุขภาพชุมชน ที่ผาน

ู ู ุ

การอบรม สมัครเขารวมเปน อสค. 
หลักสูตร 18 ชม.

 จัดอบรม 1 วัน ณ รพ. สต. สถานบริการ
สุขภาพ ตามหลักสูตรที่กำหนด
มอบประกาศนียบัตร แตงต้ัง/
ุ ู

และขึ้นทะเบียน อสค.

มิ.ย. 59
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อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เปนแกนนำสุขภาพ 

ของครอบครัว ที่ไดรับความยินยอมพรอมใจและสมัครใจรวมกันทั้ง 2 ฝาย คือ  

สมาชิกในครอบครัวในฐานะผูยินยอมและยอมรับ ฝายหนึ่งกับอีกฝายหนึ่ง คือ  

ครอบครัวผูคัดเลือกสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนบานใหมาทำหนาท่ีเปนผูดูแล 

สุขภาพและงานสาธารณสุขของครอบครัว หรือ อสค. ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกตอง 

มีความสมัครใจและเต็มใจท่ีจะเขามาเรียนรูรวมกับญาติของตนเองและพรอมท่ีจะ 

ทำหนาที่ในการดูแลสุขภาพของครอบครัว และเชื่อมโยง สงตอกับอาสาสมัคร- 

สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) แกนนำขับเคล่ือนการดูแลและจัดการสุขภาพ 

ของชุมชน โดยไมซ้ำซอนบทบาทกัน และผูท่ีจะมาเขารับการอบรมหรือผานการเรียนรู  

เพื่อเปนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ของแตละครอบครัวจะตอง 
เปนบุคคลคนเดียวกันตลอดหลักสูตร

สวนที่ 3
ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã»ÃÐ¨Ó¤ÃÍº¤ÃÑÇ (ÍÊ¤.)
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แนวคิด หลักการ และเปาหมายของ 
การมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) คือ
 อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เปนกลุมเปาหมายของกระทรวง 

สาธารณสุข ท่ีกำหนดใหจังหวัดดำเนินการเพ่ือใหประชาชนมีความรูในการสงเสริม 

สุขภาพ ปองกันโรคและสามารถดูแลตนเองได พรอมทั้งมีสวนรวมในการแกไข 

ปญหาของชุมชน เปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับครอบครัว โดย 

กำหนดวา ทุกครอบครัว จำเปนตองมีอยางนอย 1 คน ท่ีมีความรูและสามารถดูแล 

สุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได 

 ทุกครอบครัวเปาหมายไดรับการดูแลจากอาสาสมัครประจำ 

ครอบครัว (อสค.)

 อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความสัมพันธและเช่ือมโยง 

กับ อสม. โดย

  (1)  อสม. เปนเสมือนแมขายในการทำงานและถายทอดความรู 

สูอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และรับความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข 

สูประชาชนไดอยางครอบคลุม มากย่ิงขึ้น

  (2)  อสม. และอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จะเปนเสมือน

ใยแมงมุมที่สานตอเปนรางแหเดียวกัน ไมซ้ำซอนกัน

  (3)  มีการเพ่ิมพูนความรู และสรางความม่ันใจแก อสค. โดยเจาหนาท่ี 

สาธารณสุขระดับตำบลและหรือสถานบริการสุขภาพผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี จะถายทอด 

ความรูเพ่ิมเติมแก อสค. ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตามแตสมาชิก 

ที่มีในครอบครัวของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) อยางตอเนื่อง รวมทั้ง 

การอบรมฟนฟู รวมถึงการไดรับการถายทอดความรู คำแนะนำและคำปรึกษา 

จาก อสม. เพ่ือใหอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพสูงข้ึน มีความม่ันใจ 

ตอการปฏิบัติตนเปนแบบอยางและการถายทอดความรูสูประชาชน 
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นิยามและความหมาย 
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) คือใคร

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงใน 

ครอบครัวหรือเพ่ือนบานท่ีไดรับความไววางใจจากครอบครัว และไดรับการคัดเลือก 

ใหทำหนาท่ีดูแลสุขภาพและความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัว เปนผูท่ีมีความรู 

และเปนแกนนำในการปฏิบัติตนเองดานสุขภาพที่ถูกตอง เปนแบบอยางใหกับ 

ครอบครัวและสามารถถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัวได และผานการ 

ฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครประจำครอบครัวท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

บทบาทหนาที่อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 
มีอะไรบาง

 ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว พรอมท้ังวิเคราะหและจัดการ 

ความเสี่ยง ภัยสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนนำสมาชิก 

ในครอบครัวมารับบริการสุขภาพ เม่ือพบปญหา

 ถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัว 

 ชวยเหลือ ดูแลสุขภาพ ของประชาชนที่อยูในภาวะพ่ึงพิง

 เขารวมกิจกรรมดานสุขภาพในชุมชนและมีสวนรวมในการแกไข 

ปญหาของชุมชน

 บันทึกกิจกรรมการดูแลสุขภาพของ อสค. ลงในสมุดบันทึกประจำ 

ครอบครัว
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 ประสานความรวมมือ เช่ือมโยง เปนเครือขายรางแห สงตอขอมูล 

ดานสุขภาพ รับความรูเพิ่มเติม และรับคำปรึกษาจาก อสม. และเจาหนาที ่

สาธารณสุข

 เสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาครัวเรือนและรวมเปนทีมหมอ 

ครอบครัว

คุณสมบัติอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) นี้จะคัดเลือกใหเหมาะสมและ 

เปนประโยชนมากที่สุดตอเปาหมายในระดับครอบครัว เนื่องจากอาสาสมัคร 

ประจำครอบครัว (อสค.) คือ คนที่เปนแกนนำของงานสาธารณสุขของครอบครัว  

จึงจะตองมีคุณสมบัติเบ้ืองตน คือ 

 ประชาชนที่อยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  

กำหนด ไดแก

  1.1  ญาติและหรือผูดูแลกลุมผูปวยโรคไตวายเร้ือรัง รวมท้ังผูสูงอายุ  

      ติดบานติดเตียง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส  

      หรือ

  1.2  ผูสูงอายุทั่วไปที่ชวยเหลือตัวเองไดและหรือติดสังคม หรือ

  1.3  บุคคลท่ีครอบครัวไววางใจ และเลือกใหเปน อสค. อาทิ หัวหนา 

      ครอบครัว แมบาน สมาชิกวัยทำงานของครอบครัวหรือตาม 

      บริบท ลูก หลานหรือญาติพี่นองที่อาศัยในครอบครัว หรือ 

  1.4  แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) หรือ

  1.5  เพ่ือนบานใกลชิดและหรือเครือขายอาสาสมัครในชุมชน กรณี 

      อยูบุคคลเดียวในครอบครัวและมีภาวะพ่ึงพิง
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 อานออกเขียนได

 มีจิตอาสา สมัครใจ มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานสาธารณสุขเพื่อ 

ดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งมีสวนรวมในการแกไข 

ปญหาของชุมชนและไดรับการยอมรับจากครอบครัว อสม.และเจาหนาที ่ 

สาธารณสุข

 อาศัยอยูเปนการประจำในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกลเคียงกับ 

ที่ครอบครัวต้ังอยู 

กรณีอาศัยในชุมชนใกลเคียงกับที่ครอบครัวต้ังอยู ตองสามารถเดินทาง 

ไปมาหาสูเพื่อดูแลไดประจำทุกวันทุกมื้ออาหารโดยไมลำบากและเสียเวลา 

ในการเดินทาง 

การคัดเลือกอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ไดมาโดย
 เจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่และหรือรับผิดชอบ 

ใหบริการและถายทอดความรูแกกลุมผูปวยไตวายเร้ือรัง ผูสูงอายุติดบานติดเตียง  

กลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส และญาติหรือผูดูแลรวมกับ 

ครอบครัวสรรหาและคัดเลือกจากทุกครอบครัวที่มารับการบำบัดรักษาเปนการ 

ประจำ ครอบครัวละ 1 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 

พื้นที่หรือละแวกบาน/ชุมชนหรือคุมบานหรือโซน/ชั้นอาคารชุด/ซอยของหมูบาน 

จัดสรร รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่แหงนั้น ชวยกันสรรหา 

และคัดเลือกจากทุกครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด  
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โดยที่เจาตัวและสมาชิกในครอบครัวยอมรับและเห็นดวยในการคัดเลือกสมาชิก 

ในครอบครัวตัวเองเปนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

 เจาตัวสมัครใจ ครอบครัวยอมรับและเห็นดวยในการมาเปน 

ผูดูแลสมาชิกในครอบครัว

แนวทางการฝกอบรม 
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

กลุมเปาหมาย จำนวนเปาหมาย
กลุมเปาหมายและจำนวนเปาหมายในการฝกอบรมอาสาสมัคร 

ประจำครอบครัว (อสค.) คือ

 กลุมญาติหรือผูดูแลกลุมผูปวยโรคไตวายเร้ือรัง ผูสูงอายุติดบาน 

ติดเตียง กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส โดย 

เจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่และหรือรับผิดชอบใหบริการและ 

ถายทอดความรูแกกลุมผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยโรค 

ไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส และญาติหรือผูดูแล คัดเลือกญาติหรือผูดูแล 

กลุมผูปวยโรคไตวายเร้ือรัง ผูสูงอายุติดบานติดเตียง และหรือสมาชิกในครอบครัว 

จากทุกครอบครัวผูปวยท่ีมารับการบำบัดรักษาเปนการประจำหรือกลุมผูรับบริการ 

เยี่ยมบาน ซึ่งไดรับการถายทอดความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขอยางตอเนื่อง 

อยูแลวในการรับบริการตามนัด ถือเปน ผูเขารับการอบรม 

 กลุมสมาชิกครอบครัวในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

หมูบาน (อสม.) รวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ครอบครัวและองคกรชุมชน คัดเลือก 

ครอบครัวละ 1 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด เขารับการอบรมดวยวิธีการถายทอด 

ความรูจาก อสม. 1 คน ตอสมาชิกครอบครัวในเขตรับผิดชอบ 3 คน/ 3 ครอบครัว  
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หรือผูสูงอายุที่ผานการประเมินจากโรงเรียนผูสูงอายุ หรือผูที่ไดรับการถายทอด 

ความรูจากโรงเรียน อสม. โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตามหลักสูตรอาสา- 

สมัครประจำครอบครัวท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ระยะเริ่มตน 
ในปงบประมาณ 2559 เริ่มจากกลุมเปาหมาย ญาติและหรือผูดูแล 

ผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) และญาติและหรือผูดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียงกอน  

แลวขยายไปกลุมเปาหมายอ่ืนในระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2560 เปนตนไป

การจัดการฝกอบรม
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จะเปนผูที่มีความรูและทักษะใน 

การปฏิบัติตนเองดานสุขภาพอนามัยท่ีถูกตอง ดูแลสุขภาพดวยตนเองแกสมาชิก 

ในครอบครัวไดเหมาะสมกับโรค วัยความเส่ียง ภัยสุขภาพ และสามารถถายทอด 

ความรูใหแกสมาชิกในครอบครัวได เช่ือมโยง สงตอ เปนเครือขายสานตอการดูแล 

สุขภาพกับ อสม. อยางเปนรางแหเดียวกัน ไมซ้ำซอนกัน จึงมีแนวทางการ 

จัดการฝกอบรมดังนี้

 หลักสูตร

  หลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ภายใตฐาน 

ทุนเดิมจะมี 3 หมวด คือ หมวดแนวคิด ความจำเปน หมวดบทบาท อสค. และ 

หมวดการดูแลสุขภาพครอบครัวรวม 11 วิชา ประกอบดวย เน้ือหาวิชาแกนหลัก 

พื้นฐานของหลักสูตรและเนื้อหาตามแตลักษณะของสมาชิกที่มีในครอบครัว  

โดยใชเวลาเรียนแบบผสมผสาน 3 ลักษณะ คือ 

  1) เรียนแบบผอนสง สำหรับการเรียนชวงท่ี 1 จาก 

    (1)  เจาหนาท่ีสาธารณสุข สถานบริการสุขภาพท่ีนำญาติหรือ 

        กลุมเปาหมายแตละประเภท ไปรับการรักษา และหรือ 
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        ทีมสหสาขา หรือทีมเครือขายเย่ียมบาน มาเย่ียมบาน หรือ  

        รพ.สต. ผูรับผิดชอบพื้นท่ี ซึ่งดำเนินการอยูแลว หรือ 

    (2)  อสม. และหรือจิตอาสา ผูรับผิดชอบพื้นที่ หรือ 

    (3)  โรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียน อสม. โรงเรียนนวัตกรรม 

        ทั้งนี้ใหมีการบันทึกการรับการถายทอดความรูของกลุม 

        เปาหมาย เพ่ือเปนการสะสมรายวิชาการเรียนรูของ อสค.

  2)  เรียนรวมเปนหองเรียน 
    โดยเรียนรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตำบลหรือสถานบริการสุขภาพ ผูรับผิดชอบพื้นที ่ภายหลังผานการเรียนรู  

ชวงท่ี 1 มาแลว

  3)  เรียนรูดวยตนเอง จากการ 
    (1)  ปฏิบัติจริงดวยตนเองในการดูแลสุขภาพตนเองและ 

        สมาชิกในครอบครัวอยางเปนรูปธรรม โดยการนำความรู 

        ภายหลังจากการเรียนผอนสงแตละครั้งไปปฏิบัติ 

    (2)  การปฏิบัติงาน อสค.

    (3)  รับความรูเพ่ิมเติมจาก อสม. 

    (4)  การพบปะประชุมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม อสค. 

        ดวยกันเอง 

    (5)  การศึกษาทบทวนจากคูมืออาสาสมัครประจำครอบครัว  

        (อสค.) เทคโนโลยี เชน ไลน เฟซบุค แอพพลิเคช่ัน ตางๆ  

        และการศึกษาคนควาจากแหลงความรูอ่ืน ภายใตหลักสูตร 

        ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง
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 ลำดับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร

 เนื้อหาวิชาแกนหลัก เนื้อหาตามแตลักษณะของ

 พื้นฐานของหลักสูตร สมาชิกท่ีมีในครอบครัว

1. แนวคิด ความจำเปนในการดูแลสุขภาพ (ตามกลุมวัย 

 ตามชวงชีวิตและกลุมโรคท่ีเจ็บปวยของกลุมเปาหมาย 

 สมาชิกในครอบครัวท่ีตองไปดูแล) 

3.  วิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและ 

 ผูที่ตองดูแล ทั้งการดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะ 

 ปกติ และการดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน

4. การประเมินความเส่ียง ภัยสุขภาพ ความกาวหนาของ 

 โรคและการจัดการรวมถึงการบันทึกขอมูล

6. นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครประจำ 

 ครอบครัว (อสค.)

7. บทบาท อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และ 

 การเช่ือมเครือขาย อสม. 

8. การเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอื่นดวยจิตเมตตา

9. คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจำครอบครัว  

 (อสค.)

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอาทิ ไลน  

 เฟซบุค ฯลฯ

11. สิทธิ หนาที่และหลักประกันสุขภาพของประชาชน  

 ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ การดำรงชีวิต และการพัฒนา 

 คุณภาพชีวิต

2. โรคและภาวะแทรกซอนการรักษา  

 บำบัดและการฟนฟูสภาพ อาทิ

  - โรคไต

 - การดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียง 

 - โรคไมติดตอเร้ือรัง

5. วิชาเลือก อาทิ วารีบำบัด การออก 

 กำลังกายเฉพาะกลุมเฉพาะตัว การ 

 ทำแผลการใหอาหารทางสายยาง
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 ระยะเวลาการอบรมและวิธีการฝกอบรม
  วิธีการเรียนรูของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จะแบงออก 

เปน 2 ชวง โดยใชเวลาเรียนแบบผอนสงรวมกับการเรียนในหองเรียน

  ชวงท่ี 1  
  กรณีที่ 1 :  กรณีญาติหรือผูดูแลผูปวย ที่พาผูปวยไปรับบริการ 

ที่โรงพยาบาลตามแพทยนัด และการสงตอผู ปวย และ/หรือเรียนรวมกับ 
ทีมสหสาขา หรือเครือขายท่ีไปเย่ียมบาน หรือทีมหมอประจำครอบครัว หรือ อสม.  
จิตอาสาที่มาเย่ียมบาน

         1.  กรณีญาติหรือผูดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ือรัง (CKD)  
เรียนจำนวน 6 คร้ัง นับวาจบหลักสูตรในชวงท่ี 1 โดยผูเรียนจะตองเปนบุคคลเดียวกัน 
ทั้ง 6 คร้ัง และเน้ือหาครบตามจำนวนวิชาท่ีกำหนดในหลักสูตร

         2. กรณีญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียง (LTC)  
เรียนจำนวน 3 คร้ัง นับวาจบหลักสูตรในชวงท่ี 1 โดยผูเรียนจะตองเปนบุคคลเดียวกัน 
ทั้ง 3 คร้ัง  และเน้ือหาครบตามจำนวนวิชาท่ีกำหนดในหลักสูตร

         3. กรณีญาติหรือผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs)  
เรียนจำนวน 3 คร้ัง นับวาจบหลักสูตรในชวงท่ี 1 โดยผูเรียนจะตองเปนบุคคลเดียวกัน 
ทั้ง 3 คร้ัง  และเน้ือหาครบตามจำนวนวิชาท่ีกำหนดในหลักสูตร

  กรณีที่ 2 :  บุคคลท่ัวไป โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม.) รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข ครอบครัว และองคกรชุมชน คัดเลือก 
ครอบครัวละ 1 คน ตามคุณสมบัติท่ีกำหนด เขารับการอบรมดวยวิธีการถายทอดความรู 
จาก อสม. 1 คน ตอสมาชิกครอบครัวในเขตรับผิดชอบ 3 คน/ 3 ครอบครัว หรือ 
ผูสูงอายุท่ีผานการประเมินจากโรงเรียนผูสูงอายุ หรือผูท่ีไดรับการถายทอดความรู 
จากโรงเรียน อสม. โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตามหลักสูตรอาสาสมัคร 
ประจำครอบครัวท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
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  ชวงที่ 2  เรียนรวมเปนหองเรียน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
         ตำบล (รพ.สต.) หรือสถานบริการสุขภาพผูรับผิดชอบ 
         พ้ืนท่ี พรอมมอบประกาศนียบัตร บัตรประจำตัว อสค. และ 
         แตงตั้งเปน อสค. พรอมขึ้นทะเบียน อสค.

 สถานที่จัดการอบรม
  ใหจัดอบรมในพื้นที่เปนหลัก อาทิ คลินิกบริการของสถานบริการ 

สุขภาพ โรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียน อสม. โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ศูนยเรียนรู 
ชุมชน บาน ที่พักและจุดนัดพบในชุมชน 

 การอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน  
   (อสค.)

  การอบรมฟนฟูความรู อสค. ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที ่
กำหนด ไดรับประกาศนียบัตรและไดรับการขึ้นทะเบียนพรอมแตงตั้งเปน อสค.  
แลว ใหทำการประเมินทุก 6 เดือน โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข ทีมสหสาขา และ  
อสม. เลือกฟนฟูตามวิชาและหรือเร่ืองที่ขาดหรือไมสามารถปฏิบัติได

การจบการฝกอบรมและการแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจำ 
ครอบครัว (อสค.) 

 การจบการฝกอบรม เมื่ออาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  
เขารับการอบรมและเรียนรูครบทุกหัวขอวิชาตามหลักสูตรที่กำหนด ทั้ง 2 ชวง 
ระยะเวลาการฝกอบรม ถือวาจบการฝกอบรม

 ประกาศนียบัตรและการแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  
เมื่ออาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เรียนจบทุกหัวขอวิชาตามหลักสูตร 
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และผานการประเมินผลสำเร็จในการเรียนรู  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและแตงตั้งใหเปน 
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
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 การขึ้นทะเบียนและบัตรประจำตัวอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

จังหวัดดำเนินการจัดทำขอมูลอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ท่ีผานการประเมิน 

และไดรับการแตงตั ้งใหเปน อสค. พรอมทั้งออกบัตรประจำตัวอาสาสมัคร 

ประจำครอบครัว (อสค.) และดำเนินการข้ึนทะเบียนพรอมจัดทำฐานขอมูลเครือขาย 

สื่อสาร อสค. เพ่ือใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร อาทิ ไลน เฟซบุค ฯลฯ

การสนับสนุน
 แหลงวิชาการและสิ่งสนับสนุน

  1) แนวทาง หลักสูตร คูมือ สื่อความรู แอพพลิเคชั่น สมุดบันทึก 

     ประจำครอบครัว

  2)  ระบบเครือขายส่ือสาร 

  3)  กรมวิชาการตางๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และท่ีเก่ียวของ 

     ดวยการบูรณาการ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปน 

     แกนหลัก

  4) ขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน

 การบริหารจัดการ

  การบริหารจัดการการพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

ใชนโยบายการบูรณาการกับทุกภาคสวน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ ดังนี้

  1)  ดานนโยบายและกำกับติดตาม

    -  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงอื่น ๆ

  2)  ดานพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน อสค.

    -  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนเจาภาพหลัก

  3)  ดานบริหารจัดการ

     -  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมกับ สปสช. อปท.  

      และกระทรวงอื่น
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 งบประมาณ

  3.1  งบประมาณการฝกอบรม

     หนวยงาน องคกร สถานบริการสุขภาพท่ีจัดการฝกอบรมเปน 

ผูจัดการงบประมาณเอง โดยพิจารณาจากฐานทุนเดิมที่ไดดำเนินการถายทอด 

ความรูแกกลุมเปาหมายตามคุณสมบัติ ที่กำหนดในงานประจำอยูแลว และ 

งบประมาณจากแหลงอื่นในพ้ืนท่ี

  3.2  งบดำเนินงานภายหลังการฝกอบรม

     งบสนับสนุนกิจกรรมของ อสค. ที่จะดำเนินงานภายหลังจบ 

การฝกอบรมและไดรับการแตงตั้งเปน อสค. สามารถจัดทำแผนงาน โครงการ 

ขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหรือกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี

     งบนิเทศ ติดตามสนับสนุนกิจกรรม และเพ่ิมพูนความรู ทักษะ  

ความสามารถของ อสค. ภายหลังการฝกอบรม หนวยงานผูรับผิดชอบพื้นที่ 

ควรจัดต้ังไว

  3.3  แหลงงบประมาณ

     1)  สปสช.

     2)  กระทรวงตางๆ ที่มีอาสาสมัครในหมูบาน/ชุมชน

     3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

     4)  กองทุนสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

     5)  กระทรวงสาธารณสุข
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การรายงานผล การติดตามและประเมินผล
 จังหวัดรายงานผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน  

(อสค.) เพื่อประกอบการพิจาณาการกำหนดนโยบาย การสนับสนุนและการ 

ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

 การนิเทศติดตามโดยเจาหนาท่ีและเครือขายในทุกระดับ

 ติดตามผลปฏิบัติงานของ อสค. ระหวางและหลังการสำเร็จการ 

ฝกอบรม

 การวิจัยประเมินผล และการทดสอบมาตรฐาน อสค. ปละ 1 ครั้ง

ตารางสรุปการจัดการฝกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

 ชวงเวลา 
วิชา หมายเหตุ การเรียนรู

1. แนวคิด ความจำเปนในการดูแลสุขภาพ  

(ตามกลุ มวัยตามชวงชีว ิตและกลุ มโรคที ่ 

เจ็บปวยของกลุมเปาหมายสมาชิกในครอบครัว 

ที่ตองไปดูแล) 

2. โรคและภาวะแทรกซอน การรักษา บำบัด 

และการฟนฟูสภาพ

3.  วิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของ 

ตนเองและผูที่ตองดูแล ทั้งการดูแลสุขภาพ 

ครอบครัวในภาวะปกติและการดูแลสุขภาพ 

ครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน

4. การประเมินความเสี่ยง ภัยสุขภาพ ความ 

กาวหนาของโรคและการจัดการรวมถึงการ 

บันทึกขอมูล

5.  วิชาเลือก 

ชวงที่ 1 1. เรียนแบบผอนสงจาก (1) เจา- 

หนาที่สาธารณสุข สถานบริการ 

สุขภาพท่ีนำญาติหรือกลุมเปาหมาย 

แตละประเภท ไปรับการรักษา และ 

หรือทีมสหสาขามาเยี่ยมบาน หรือ 

รพ.สต. ผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีซ่ึงดำเนิน 

การอยูแลว หรือ (2) อสม. และหรือ 

จิตอาสา ผูรับผิดชอบพื้นที่ หรือ  

(3) โรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียน อสม.  

โรงเรียนนวัตกรรม ทั้งนี้ใหมีการ 

บันทึกการรับการถายทอดความรู 

ของกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการ 

สะสมรายวิชาการเรียนรูของ อสค.

2.  เรียน ณ ท่ีต้ังคลินิค/โรงเรียนของ 

สถานบริการสุขภาพท่ีไปรับบริการ
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นอกจากนี้ อสค. สามารถเรียนรูดวยตนเอง จากการ (1) ปฏิบัติจริงดวย 

ตนเองในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวอยางเปนรูปธรรม (2) การ 

ปฏิบัติงาน อสค. (3) รับความรูเพิ่มเติมจาก อสม. (4) การพบปะประชุมกลุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม อสค. ดวยกันเอง (5) การศึกษาทบทวนจากคูมือ 

อาสาสมัคร (6) แหลงความรูอื่นๆ

 ชวงเวลา 
วิชา หมายเหตุ การเรียนรู

1.  นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสา- 

สมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

2.  บทบาท อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

และการเช่ือมเครือขาย อสม.

3. การเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอื่นดวยจิต 

เมตตา

4. คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจำ 

ครอบครัว (อสค.)

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

6.  สิทธิ หนาที่ และหลักประกันสุขภาพของ 

ประชาชน ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ การดำรงชีวิต 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชวงที่ 2 1. หองเรียน โดยเรียนรูจากเจาหนาท่ี 

สาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริม 

สุขภาพตำบลหรือสถานบริการ 

สุขภาพ ผูรับผิดชอบพื้นที่

2. มอบประกาศนียบัตรประจำตัว  

อสค. แตงตั้งเปน อสค. พรอมขึ้น 

ทะเบียน อสค. 
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กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. (2558). คูมือประกอบการเรียนรูการ 

 พัฒนาศักยภาพ อสม. และชุมชน ในการปองกันโรคไต เพ่ือสนับสนุน 

 ระบบบริการสุขภาพ. กรุงเทพฯ : บริษัทบอรน ทู บี พับลิซิ่ง.

_____________________________. (2558). คูมือแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว  

 (กสค.) เพื่อการสงเสริมบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพ 

 ตนเอง. มปท.

_____________________________. (มปพ.). กำหนดการอบรมตามหลักสูตร 

 การพัฒนาศักยภาพเครือขายระดับ อำเภอ/ตำบล เรื่องการดูแล 

 ปองกันโรคไต โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และชุมชนในการปองกัน 

 โรคไต เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2558  

 วันที่ 3, 6, 9, 23 และ 24 มีนาคม 2558.

การดูแลผูปวย CKD. สืบคนจากเว็บ http://www.sunpasit.go.th/booking/docs

กรมอนามัย. หลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  

 (อสค.) และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ัวไป หลักสูตร 18 ช่ัวโมง สืบคน 

 จากเว็บไซด http://hpc9.anamai.moph.go.th/images/pdf59/old59/ 

 old03.pdf

ทักษิณา ไกรราช และคณะ. บทความวิจัยการพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนา 

 แกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผูดอยโอกาสและผูปวย 

 โรคเรื้อรัง เขต 12. สืบคนจากเว็บhttp://www.thaksinaclinic.com/15371563

เอกสารอางอิง
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น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน. (2559). ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน 

 ยุทธศาสตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560 - 2565).  

 เอกสารประกอบการประชุม.

ปราณี ลัคนาจันทโชติ, ปยวรรณ เหลืองจิรโณทัย. Progression in the movement  

 in DM Pharmacist. สืบคนจากเว็บ http://hp.anamai.moph.go.th/main. 

 php?filename=index5

โรงเรียนโรคเบาหวาน สืบคนจากเว็บ  https://www.gotoknow.org/posts/469546,  

 http://203.157.139.35/eposter/poster/2558/CR-O-1.pdf

โรงเรียนผูสูงอายุ.สืบคนจากเว็บ http://www.thaihealth.or.th/โรงเรียนผูสูงอายุ.

ธัญญารัตน ธีรพรเลิศรัฐ. ความรูเรื่องโรคไตสำหรับประชาชน. สืบคนจากเว็บ 

 http://www.brkidney.org/download/knowledgekidney

สกานต บุนนาค. กินอยางไรไมใหไตเส่ือม. โรงพยาบาลราชวิถีเอกสารประกอบ 

 การสอน.

____________. สิทธิรักษาผูปวยโรคไต สปสช. โรงพยาบาลราชวิถี. เอกสาร 

 ประกอบการสอน.

____________. สิทธิรักษาผูปวยโรคไต สปสช. โรงพยาบาลราชวิถ.ี เอกสาร 

 ประกอบการสอน.

____________. เบาหวานกับโรคไต. โรงพยาบาลราชวิถี. เอกสารประกอบ 

 การสอน.

____________. ความดันโลหิตสูงกับโรคไต. โรงพยาบาลราชวิถี. เอกสาร 

 ประกอบการสอน.

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร. (2558). “ไตของเรา เราตองรู” กินอยูอยางไร 

 หางไกลเครื่องลางไต เพื่อการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง ระยะกอนการ 

 ลางไต.
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สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 

 สาธารณสุข. (2559). ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบ 

 สุขภาพยั่งยืน จุดยืน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยม และ 

 ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข. มปท.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (2559). คูมือระบบการดูแลระยะยาว 

 ดานสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)  

 ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 2559. มปท.

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 12. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการพัฒนา 

 ศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผูปวยเรื้อรัง 

 และดอยโอกาส. เอกสารอัดสำเนา.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอ สำนักงานสาธารณสุข 

 จังหวัดลำปาง.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลศูนยลำปาง จังหวัดลำปาง.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลบานโฮง อำเภอบานโฮง จังหวัด 

 ลำพูน.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัด 

 เชียงราย.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานคลอง 

 เหมืองใหม อ.อัมพวา. 

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ.

ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา.



ภาคผนวก
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ตัวอยางรูปแบบ 
บัตรประจำตัวอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

หมายเหตุ : 1.   ใหมีตราจังหวัดประทับ   

   2. สีบัตรใชสีเขียวความเขม 50% หรือ C 50

ดานหลัง

4.5 ซม.

8.5 ซม.

ดานหนา

4.5 ซม.

8.5 ซม.
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าติและห

รือผูดูแลผูป
วยโรคไตเรื้อรัง (C

KD
)
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แผนภาพสรุปแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

สังคมอยูดี มีสุข พัฒนายั่งยืน

ประชาชนสุขภาพดี มีสุขภาพกาย ใจ สติปญญา สิ่งแวดแวดลอมและมีคุณธรรม 

คนไทยระดับบุคคลสามารถวิเคราะหและจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพและดูแลสุขภาพดวยตนเองได

ทุกครอบครัวมีอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและสามารถดูแลสุขภาพครอบครัวตนเองได

3

1

มิ.ย. 59ส.ค. - ก.ย. 59

มิ.ย. - ก.ค. 59
มิ.ย. 59 เปนตนไป

สปสปสชสช.
บร บริหารจดการแบบบูรณาการ
กบัุ ทุกภาคสวนเพอสนบสนสนุนน
กก
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 กรมวิชาการตางๆ

  ใหการสนับสนุนดานวิชาการ ทรัพยากรการดำเนินงาน อสค.  

แบบบูรณาการผานการทำงานรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเปน 

หนวยงานหลักในการประสานงาน และกำกับติดตามมาตรฐาน อสค.

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

 รับผิดชอบดานบริหารจัดการการพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว  

(อสค.) โดยการใชนโยบายการบูรณาการกับทุกภาคสวน เพื่อใหการขับเคลื่อน 

การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ในพื้นที่บรรลุผล

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  รับผิดชอบดานบริหารจัดการการพัฒนาอาสาสมัคร 

ประจำครอบครัว (อสค.) โดยการใชนโยบายการบูรณาการกับทุกภาคสวน  

เพื่อใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

ในพื้นที่บรรลุผล
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  7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อสค. ในภาพรวมและ 

แตละพื้นที่ โดยสำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน 

สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ตามระดับความรับผิดชอบ และรายงานผล

  8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อสค. โดยสำนักวิชาการ กระทรวง 

สาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน 

สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ตามระดับความรับผิดชอบ

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  1.  จัดทำแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

  2.  จัดทำตนแบบประกาศนียบัตร อสค. บัตรประจำตัว อสค.  

แบบขึ้นทะเบียน อสม. และโปรแกรมฐานขอมูลการขึ้นทะเบียน อสค.

  3.  จัดทำหลักสูตรอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

  4. สนับสนุนงบประมาณและรวมดำเนินการฝกอบรม อสค.  

นำรอง ตำบลละ 5 คน

  5.  สนับสนุนดานวิชาการและใหคำปรึกษาการดำเนินงาน 

อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

  6.  กำหนดและพัฒนามาตรฐาน อสค. และกำกับติดตาม 

การพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ใหเปนไปตามมาตรฐาน

  7.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว  

(อสค.) ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด
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        เยี่ยมบานเปนการประจำ ครบตามเกณฑหรือที่สามารถ 

        ปฏิบัติการดูแลคนในครอบครัวไดจริงตามที่ไดรับ 

        การถายทอดความรูจากเจาหนาที่   (รายเกาหรือรายใหมก็ได 

        ที่เจาหนาที่ประเมินแลวจากการติดตามการมาตรวจตามนัด 

        หรือการเยี่ยมบาน) ครอบครัวละ 1 คน เพื่อเขารับการอบรม

    (2)  เจาตัวสมัครใจ ครอบครัวยอมรับและเห็นดวยในการ 

        มาเปนผูดูแลสมาชิกในครอบครัวตนเอง

  4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและหรือสถานบริการ 

สุขภาพ หรือตามดุลพินิจของแตละพื้นที่ ดำเนินการจัดการเรียนรูและฝกอบรม  

อสค. นำรองตำบลละ 5 คน จำนวน 1 วัน ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยเบื้องตน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนทรัพยากรในการอบรม อสค. นำรอง

  5.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำและมอบประกาศนียบัตร  

อสค. และบัตรประจำตัว อสค. พรอมทั้งแตงตั้งเปน อสค.

  6.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสุขภาพทุกแหง 

ดำเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและภาพรวมตามบทบาท 

หนาที่ รวมถึงจัดทำฐานขอมูล อสค. ทั้งออนไลนและออฟไลนตามรูปแบบ 

ที่กำหนด 



“à¢ŒÒã¨ à¢ŒÒ¶Ö§ ¾Öè§äŒ́”

9

 2. เตรียมพื้นที่และขับเคลื่อนการดำเนินงาน อาสาสมัคร 

ประจำครอบครัว (อสค.) ในพื้นที่ (เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช.  

รพ.สต.)

    (1)  สำนักงานเขตสุขภาพรวมกับหนวยงานในพื้นที่ทุกระดับ 

        ทุกแหงเตรียมความพรอม ดำเนินงาน อสค. 

    (2)  ประสานสถานบริการสุขภาพผูดำเนินการจัดการเรียนรู 

        แกญาติและผูดูแลผูปวยกลุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) กลุม 

        ผูสูงอายุ (LTC) ติดบานติดเตียง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง  

        (NCDs) ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการเริ่มตน  คัดเลือก 

        สมาชิกในครอบครัว ญาติหรือผูดูแล ที่สมาชิกในครอบครัว 

        ยินยอมใหทำหนาที่ อสค. เพื่อเตรียมความพรอม 

        และสรางความเขาใจแกครอบครัวเปาหมายและ  

        ประชาชนสังคมวงกวาง ในการดำเนินงานอาสาสมัคร 

        ประจำครอบครัว (อสค.) และการคัดเลือกผูที่จะมาเปน  

        อสค. ของแตละครอบครัว

  3.  คัดเลือก อสค. ของแตละครอบครัวในแตละพื้นที่ โดย

    (1)  เจาหนาที่สาธารณสุขแตละสถานบริการสุขภาพแตละ 

        ระดับรวมกับครอบครัวเปาหมายเนนหนัก 3 กลุมหลัก 

        (CKD, LTC ติดบานติดเตียง, NCDs) คัดเลือกผูที่จะมาเปน  

        อสค.จากทุกครอบครัวที่มา รับการบำบัดรักษาหรือรับการ 
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บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของและการสนับสนุน

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  (คณะผูบริหารระดับสูง ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

สำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพตำบลและหนวยงานสวนกลางในสังกัด)

  1. ชี้แจงสรางความเขาใจ

    (1)  คณะผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 

        ความเปนไปไดในทางปฏิบัติและใหความเห็นชอบแนวทาง 

        การดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

    (2)  ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขสรางความเขาใจแกพื้นที่ 

        ในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร 

        ประจำครอบครัว (อสค.) ทุกชองทางและทุกโอกาส

    (3)  จัดทำหนังสือแจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร 

        ประจำครอบครัว (อสค.) แกหนวยงานที่เกี่ยวของในการ 

        ขับเคลื่อนและดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว  

        (อสค.) ในพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนด

    (4)  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต สรางความเขาใจ 

        แนวทางการดำเนินงานแกพื้นที่ เพื่อเตรียมความพรอม 

        ศึกษาแนวทางวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่
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 เพิ่มเติมความรูและอบรมฟนฟูความรู  อสค. รวมทั้งประเมินผล  

อสค. ตลอดจนรายงานผล การดำเนินงาน อสค.

 เวลา เนื้อหาวิชา

(2) กลุมครอบครัวผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง ติดบาน 

  ติดเตียง (LTC) เรียนรูตามหลักสูตร 

  ฝกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว  

  (อสค.) ญาติและหรือผูดูแลผูสูงอาย ุ

  ภาวะพึ่งพิง ติดบานติดเตียง (LTC)

 (3)  กลุมครอบครัวผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง  

  (NCDs) เรียนรูหลักสูตรฝกอบรม 

  อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

  ญาติและ/หรือผูดูแลผูปวยโรคไมติดตอ 

  เรื้อรัง (NCDs)

8. พิธีการมอบประกาศนียบัตรและแตงตั้งเปน 

 อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)



6   /   แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

»ÃÐªÒª¹ÊØ¢ÀÒ¾´Õ àŒ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÂÑè§Â×¹

 เวลา เนื้อหาวิชา

3.  การเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอื่นดวยจิต 

 เมตตา

4.  คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจำ 

 ครอบครัว (อสค.)

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  

 อาทิ ไลน เฟซบุค ฯลฯ

6. การดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะปกติและ 

 การดูแลสุขภาพครอบครัว ในภาวะฉุกเฉิน

 (1)  การดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะปกติ 

  และสิทธิหนาที่ของประชาชนดานสุขภาพ

 (2)  การดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน

7. การดูแลสุขภาพและชวยเหลือบุคคลในครอบครัว  

 ตามแตสมาชิกที่มีในครอบครัว โดยแบงผูเขารับ 

 การอบรมออกเปน 3 กลุม ตามประเภทสมาชิก 

 ที่มีในครอบครัว ไดแก

 (1) กลุมครอบครัวผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD)  

  เรียนรูตามหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัคร 

  ประจำครอบครัว (อสค.) ญาติและ/หรือ 

  ผูดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD)

 

ภาคบาย 

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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 เวลา เนื้อหาวิชา

1. นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัคร 

 ประจำครอบครัว (อสค.)  

 (1)  แนวคิด ความจำเปนในการดูแลสุขภาพ  

  และนโยบาย อาสาสมัครประจำครอบครัว  

  (อสค.)  

 (2)  นิยามความหมายอาสาสมัครประจำ 

  ครอบครัว (อสค.)  และแนวทางการพัฒนา 

  อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

 (3)  การขึ้นทะเบียนและแตงตั้งเปนอาสาสมัคร 

  ประจำครอบครัว (อสค.)

2. บทบาท อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  

 และการเชื่อมโยงเครือขาย อสม.  

 (1)  บทบาท อาสาสมัครประจำครอบครัว  

  (อสค.) 

 (2)  การเชื่อมโยงเปนเครือขายรางแหของ   อสม.  

  การสงตอขอมูล รับความรูและคำปรึกษา  

  จาก อสม.

ภาคเชา 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 จัดอบรมผูที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ 1 ตำบลละ 5 คน  

จำนวน 1 วัน ตามหลักสูตรดังนี้

การบริหารการฝกอบรมตามหลักสูตร



4   /   แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

»ÃÐªÒª¹ÊØ¢ÀÒ¾´Õ àŒ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÂÑè§Â×¹

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 คัดเลือกผูที่จะมาเปน อสค. 

  โดยคัดเลือกจากครอบครัวกลุมเปาหมายที่มุงเนน 3 กลุมหลัก 

ตามเกณฑกำหนด คือ

  1.1  ญาติหรือผูดูแลครอบครัวผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่ไดรับ 

      การเรียนรูจากทีมสหสาขา ครบ 6 ครั้ง หรือสามารถปฏิบัติงาน 

      ดูแลญาติตามที่ไดเรียนรูจากเจาหนาที่

  1.2  ญาติหรือผูดูแลครอบครัวผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง (LTC)  

      ที่ไดรับการเรียนรูจากทีมสหสาขา ครบ 3 ครั้ง หรือสามารถ 

      ปฏิบัติงานดูแลญาติตามที่ไดเรียนรูจากเจาหนาที่

  1.3  ญาติหรือผูดูแลครอบครัวผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)  

      ที่ไดรับการเรียนรูจากทีมสหสาขา ครบ 3 ครั้ง หรือสามารถ 

      ปฏิบัติงานดูแลญาติตามที่ไดเรียนรูจากเจาหนาที่

  1.4  อื่นๆ ตามบริบท
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อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ในครอบครัวหรือเพื่อนบานที่ไดรับความไววางใจจากครอบครัว และไดรับการคัดเลือก 
ใหทำหนาที่ดูแลสุขภาพและความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัว เปนผูที่ม ี
ความรูและเปนแกนนำในการปฏิบัติตนเองดานสุขภาพที่ถูกตอง เปนแบบอยาง 
ใหกับครอบครัวและสามารถถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัวได  
และผานการฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครประจำครอบครัวที่กระทรวงสาธารณสุข 
กำหนด

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเนนการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 
มากขึ้นกวาเดิม ดวยการพัฒนา ระบบเครือขาย ตอยอดจากชุมชนไปถึง 
ทุกครัวเรือน โดยสงเสริมใหคนในครอบครัว มาเปน อาสาสมัคร ประจำครอบครัว (อสค.)  
เพื่อใหแตละครอบครัวมีคนที่ชวยดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ใหครอบคลุม 
ทั่วถึง และกลับมาพึ่งตนเองได โดยครอบครัวหนึ่ง จำเปนตองมีอาสาสมัคร 
ประจำครอบครัว (อสค.) อยางนอย 1 คน  ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนา อสค.  
จำนวน 4 ลานคนทั่วประเทศ โดยปงบประมาณ 2559 เริ่มดำเนินการ 
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 เริ่มจากกลุมเปาหมาย ญาติและ/หรือผูดูแลผูปวย 
โรคไตเรื้อรัง (CKD) ญาติและ/หรือผูดูแลผูสูงอายุ ติดบานติดเตียง และครอบครัว 
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังกอน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดสนับสนุน 

งบประมาณดำเนินการฝกอบรม อสค. นำรอง ตำบลละ 5 คน ในทุกตำบลทั่วประเทศ 
โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã»ÃÐ¨Ó¤ÃÍº¤ÃÑÇ (ÍÊ¤.) 
»‚ 2559

แนวทางการดำเนินงาน
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