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ค าน า 

 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” และพัฒนาอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้เป็น “อสม. 4.0” เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ (P& P Excellence) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) เนื่องจาก อสม. เป็นผู้น าด้านสุขภาพในชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีจ านวนมากถึง 1.04 ล้านคน ครอบคลุมในทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน 
ทั่วประเทศ 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใน 
ทุกระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 
ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประเทศที่จะท าให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากข้ึน  

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อแนะน า แนวคิด และสนับสนุนการท างาน
ในทุก ๆ ด้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  ต่อการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่
ตั้งเปูาหมายไว้ทุกประการ 

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

               มกราคม 2561  
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(ร่าง) แนวทางการด าเนินงานพัฒนา อสม. 4.0 

 

หลักการและเหตุผล 
 

จากการทีร่ัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) โดยมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) ตั้งเปูาหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ (P& P Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญและเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนของประเทศไทย มีจ านวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1.04 ล้านคน ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านทั่วประเทศ อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นอาสาสมัครที่ท างานด้วยความมีจิตอาสาในการดูแลสุขภาพประชาชน   
จากการที่ทิศทางการพัฒนาประเทศก าลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ให้เป็น “อสม. 4.0” โดยมีคุณลักษณะ คือ สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพ
ตนเองและประชาชนในชุมชนได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงจะต้องมีจิตอาสา เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 มุ่งเน้นให้มีความรอบรู้ด้านการปฐมพยาบาล และทักษะด้านการช่วยชีวิต
เบื้องต้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 

 

วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือพัฒนา อสม. ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) 
2. เพ่ือพัฒนา อสม. ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
    2.1 การศึกษาต่อเนื่อง 
    2.2 การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ  
    2.3 เรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล   
    2.4 เรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์  
    2.5 เรียนรู้จาก Best practice 
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 
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เป้าหมาย : ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ 2561  จ านวน  300,000  คน 
 ปีงบประมาณ 2562  จ านวน  300,000  คน 
 ปีงบประมาณ 2563  จ านวน  440,000  คน 
  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  1,040,000  คน 
 โดยในปีงบประมาณ 2561 ก าหนดเปูาหมาย อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพ 
(เฉลี่ยประมาณ ต าบลละ 30 คน) และ อสม. ที่มี Smart Phone รวมทั้งสิ้น จ านวน 300,000 คน จ าแนกรายเขต
สุขภาพ ได้ดังนี ้
  เขตสุขภาพท่ี  1   จ านวน    33,024 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  2   จ านวน    18,056 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  3   จ านวน     16,928 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  4   จ านวน     25,343 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  5   จ านวน      23,956 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  6   จ านวน     21,115 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  7   จ านวน     27,540 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  8   จ านวน     27,227 คน 
  เขตสุขภาพท่ี  9   จ านวน     32,526 คน 
  เขตสุขภาพท่ี 10  จ านวน     24,606 คน 
  เขตสุขภาพท่ี 11  จ านวน     21,012 คน 
  เขตสุขภาพท่ี 12  จ านวน     21,167 คน 
  เขตสุขภาพท่ี 13 (กทม.) จ านวน       7,500  คน 
  (เปูาหมายรายจังหวัด ตามละเอียดแนบท้าย) 
 

ขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนา อสม.4.0 
ในปีงบประมาณ 2561 ไดก้ าหนดขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนา อสม. 4.0 ไว้ดังนี้ 
1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมายถึง การช่วยเหลือผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนที่จะได้รับการ

ดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 
2. การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation) หมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่

หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ปูองกันเนื้อเยื่อได้รับ
อันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร 

 3. แนวปฏิบัติของ อสม. ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  
 4. การใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU : rational drug use) หมายถึงการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มี 

คุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนโดยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยง
จากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เป็นการใช้ยาใน
กรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับ
ผู้ปุวยในแต่ละกรณี ด้วยวิธีการให้ยาและความถ่ีในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก  
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ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ผู้ปุวยให้การยอมรับ และสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง  

 5. การสมัครเป็น “จิตอาสา” ของ อสม. 

วิธีด าเนินงาน 
1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานพัฒนา อสม.4.0 
2. จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
3. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนา อสม. 
4. พัฒนาและจัดหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
   4.1 เครื่องมือดิจิตอลส าหรับการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ประกอบด้วย 

              4.1.1 Application “สมาร์ท อสม.” พัฒนาโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   “สมาร์ท อสม.” Version 1.0 (ต้นปี 2561) 

1) อสม. ทั่วประเทศ รับข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงจากกรม สบส. และสามารถแชร์ข้อมูล 
                           ให้ประชาชนผ่าน Social Network  

2) อสม.สามารถ ลงทะเบียนออนไลน์, ท าแบบประเมิน แบบส ารวจ ส่งข้อมูลกลับให้ กรม สบส.  
ได้โดยตรง  

   “สมาร์ท อสม.” Version 1.5 (กลางปี 2561) 
3) มีการพัฒนาระบบการประเมิน แบบส ารวจออนไลน์ที่สมบูรณ์มากขึ้น  
4) ผู้บริหารสามารถดูข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล,วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือพัฒนางานต่อไป  
5) แสดงข้อมูล อสม. ที่ได้รับรางวัลประจ าปี ในหน้า app smart อสม. และบนเว็บ อสม.com  
“สมาร์ท อสม.” Version 2.0 (ปลายปี 2561) 
6) พัฒนาระบบสะสมแต้ม ให้ สมาร์ท อสม. :  

- จากการเข้ามาในระบบ  
- ท าแบบประเมิน  
- ดูคลิป  
- ส่งต่อความรู้ให้ประชาชน 
- update การส่งรายงานให้ รพ.สต. 
- ร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

4.1.2 Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” เป็น Application ที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
เครือข่ายโรงพยาบาล สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กรมหาชน) และภาคีต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ปุวยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่เหมาะสมและปลอดภัย ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปลอดภัยและคุ้มค่า เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน และขอให้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้เรียนรู้ 
และท าความเข้าใจการใช้งาน เพ่ือการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยผู้ใช้งานสามารถ Download Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ได้ทั้งบน
ระบบ IOS และ Android  
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4.1.3 Website www.อสม.com  
4.1.4 กลุ่มไลน์ “ประธาน อสม.จังหวัด”เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ให้กับประธาน อสม.ระดับจังหวัด โดยสมาชิกประกอบด้วย ประธาน อสม.ระดับจังหวัดทุกจังหวัด 
4.1.5 Facebook อสม.4.0 
4.1.6 สื่อดิจิทัลอื่น ๆ 

   4.2 หลักสูตรการพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน 
   4.3 หนังสือพิมพ์ “เพ่ือน ผสส.-อสม.” 
   4.4 เครื่องมือในการประเมินผล 
5. ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนา อสม.4.0 ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์กอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน http://phc.moph.go.th Line กลุ่มประธาน อสม.จังหวัด จัดเปิดตัวการใช้งาน 
Application “สมาร์ท อสม.” ในงานวัน อสม.แห่งชาติ เป็นต้น 

7. สนับสนุนแนวทาง/คู่มือ สื่อความรู้ เช่น 
        - แผ่นปลิว “การช่วยชวีิตฉุกเฉิน” 
        - คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและเครื่องช็อกไฟฟูาหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี: AED) ส าหรับประชาชน           
        - แผ่นพับ อสม.4.0 
        - หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน 
        - คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและเครื่องช็อกไฟฟูาหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี: AED) ส าหรับ อสม.  

8. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
          9. ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมเสริมพลัง เช่น การประชุมติดตามความความก้าวหน้า การติดตาม
ความก้าวหน้าจากการรายงานผ่านเว็บไซต์ http://www.thaiphc.net การเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่  
 10. ประเมินผล และสรุปบทเรียน โดยสุ่มประเมินในพ้ืนที่ และจัดประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.อสม.com/
http://phc.moph.go.th/
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1.จัดท าแนวทางการด าเนินงานพัฒนา อสม.4.0 * *         
2.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * *         
3.ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการพัฒนา อสม.           
4.จัดท าเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
   4.1 Application “สมาร์ท อสม.” 
   4.2 หลักสูตรการพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพ 
         ชุมชน 
   4.3 หนังสือพิมพ์ “เพ่ือน ผสส.-อสม.” 
   4.4 แบบประเมินผล อสม.4.0 

  
* 
* 

 
* 
* 
 
* 
* 

 
* 
 
 
 
* 

 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 
 

 
* 
 
 
* 

 
* 
 
 
 

 
* 
 
 
* 

 

5.ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
   สู่การปฏิบัติ  

 * *        

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนา 
    อสม.4.0 ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ  

  * *       

7. สนับสนุนแนวทาง/คู่มือ สื่อความรู้   * * *      
8. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.   * * * * * * * * * 
9. ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมเสริมพลัง       * * *  
10.ประเมินผล และสรุปบทเรียน        * * * 

งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 
อสม. กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0  

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 ก าหนดดังนี้ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0  
เปูาหมาย             :  300,000 คน  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  : 1) ร้อยละของ อสม. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เปูาหมาย             :    ร้อยละ 70 

                     2) ร้อยละของ อสม. ที่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีทักษะ 
          การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

เปูาหมาย            :     ร้อยละ 35 
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ระบบการรายงานผลการด าเนินงาน : รายงานผ่านเว็บไซต์ http://www.thaiphc.net ก าหนดรูปแบบการรายงาน ดังนี้  
 

รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2561 
 

ส่วนที่ 1 จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 

เขตสุขภาพที่ จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

     
     
     
 
 
ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ 
           ขั้นพื้นฐาน 
 

เขตสุขภาพที่ จังหวัด 
อสม. มีความรู้เรื่องการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 
อสม. มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

      
      
      
 
 
การประเมินผล 
 

 1. เกณฑ์การประเมินผล : ในปีงบประมาณ 2561 ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับประเมินการพัฒนา อสม. 4.0 
ดังนี้ 
 

คุณลักษณะของ อสม. 4.0 เกณฑ์การประเมิน 
1. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได ้ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เช่น application สมาร์ท อสม. หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ ที่ก าหนดได้ 
2. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเรื่องอ่ืนๆ 
ที่ก าหนด 

3. มีจิตอาสาและเป็นผู้น า 
   การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

มีทักษะปฏิบัติการให้การช่วยเหลือสังคมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 

http://www.thaiphc.net/
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 2.วิธีการประเมินผล 
    2.1 การประเมินผลเชิงปริมาณ  โดยเก็บรวบรวมผลงานการพัฒนา อสม.4.0 จากการรายงานผ่าน

เว็บไซต์ http://www.thaiphc.net เปรียบเทียบกับเปูาหมาย 
       2.2 การประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการสุ่มประเมินในพ้ืนที่  

 

ผู้รับผิดชอบ 

 - กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 - กองสุขศึกษา 

 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหาร 

 - สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ 5 แห่ง 

 - ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 - 12  

          - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด  

- ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และประธาน อสม.กรุงเทพมหานคร 

- ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaiphc.net/
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ภาคผนวก  
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เป้าหมายการพัฒนา อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกรายจังหวัด 
เขตสุขภาพ จังหวัด เป้าหมาย อสม. 4.0(คน) 

1 

เชียงใหม่ 8,724 
น่าน 3,740 
พะเยา 3,222 
แพร่  3,231 
แม่ฮ่องสอน 1,629 
ล าปาง 4,443 
ล าพูน 2,381 

2 

ตาก  2,811 
พิษณุโลก 4,128 
เพชรบูรณ ์ 4,800 
สุโขทัย 3,514 
อุตรดิตถ ์ 2,803 

3 

ก าแพงเพชร  3,208 
ชัยนาท 2,319 
นครสวรรค ์ 5,235 
พิจิตร 3,643 
อุทัยธานี 2,523 

4 

นครนายก 1,478 
นนทบุรี  2,157 
ปทุมธานี 2,484 
พระนครศรีอยุธยา 6,751 
ลพบุร ี 4,476 
สระบรุ ี 3,938 
สิงห์บุร ี 1,591 
อ่างทอง  2,468 

5 

กาญจนบุร ี 3,965 
นครปฐม 3,834 
ประจวบครีีขันธ์ 1,965 
เพชรบุร ี 3,249 
ราชบุร ี 3,958 
สมุทรสงคราม 1,185 
สมุทรสาคร 1,422 
สุพรรณบุร ี 4,378 

6 

จันทบุร ี 2,901 
ฉะเชิงเทรา 3,474 
ชลบุร ี 3,747 
ตราด 1,433 
ปราจีนบุร ี 2,570 
ระยอง 2,477 
สมุทรปราการ 2,102 
สระแก้ว 2,411 
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เขตสุขภาพ จังหวัด เป้าหมาย อสม. 4.0(คน) 

7 

กาฬสินธุ์ 5,358 
ขอนแก่น 8,464 
มหาสารคาม 5,392 
ร้อยเอ็ด 8,326 

8 

นครพนม 3,916 
บึงกาฬ 2,161 
เลย 3,708 
สกลนคร 5,498 
หนองคาย 2,636 
หนองบัวล าภ ู 2,501 
อุดรธาน ี 6,807 

9 

ชัยภูม ิ 5,589 
นครราชสมีา 12,675 
บุรีรัมย ์ 7,688 
สุรินทร ์ 6,574 

10 

มุกดาหาร 2,061 
ยโสธร 3,133 
ศรีสะเกษ 8,095 
อ านาจเจรญิ 2,187 
อุบลราชธาน ี 9,130 

11 

กระบี ่ 2,126 
ชุมพร  2,950 
นครศรีธรรมราช 7,087 
พังงา  1,786 
ภูเก็ต 664 
ระนอง 1,086 
สุราษฎร์ธาน ี 5,313 

12 

ตรัง 3,287 
นราธิวาส 2,828 
ปัตตาน ี 3,736 
พัทลุง 2,735 
ยะลา 2,061 
สงขลา 5,075 
สตูล 1,445 

13 กทม.  7,500 
15 มกราคม 2561 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม อสม. กลุ่มเป้าหมายหมายถึง อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน และหรือ อสม. ที่มี Smartphone
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 300,000 คน 

อสม. 4.0 หมายถึง อสม. ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได ้
2. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
3. มีจิตอาสาและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 
พัฒนาศักยภาพ หมายถึงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเช่น การให้ความรู้ผ่าน 

application สมาร์ทอสม. หรือสื่ออ่ืนๆ การฝึกปฏิบัติ การอบรมพัฒนาศักยภาพเป็นต้น เพ่ือให้ 
อสม. กลุ่มเปูาหมายยกระดับเป็น อสม. 4.0  

เกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับประเมิน อสม.ที่จะยกระดับเป็นอสม. 
4.0 โดยผู้ที่จะผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านองค์ประกอบการประเมิน 3 ประเด็น ดังนี้ 

อสม. 4.0 เกณฑ์การประเมิน 
1. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัได้ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น application

สมาร์ทอสม. หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ก าหนดได้ 
2. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
    (Health Literacy) 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่ก าหนด 

3. มีจิตอาสาและเป็นผู้น า 
    การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

มีทักษะปฏิบัติการให้การช่วยเหลือสังคมด้านปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมายถึง การช่วยเหลือผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนที่
จะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation) หมายถึง
การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม 
ปูองกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร  

 
เกณฑ์เป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 ของ อสม. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2. ร้อยละ 35 ของ อสม. ที่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. 4.0  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน และหรือ อสม. ที่มี Smart phoneทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน
ทั้งสิ้น 300,000 คน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. application สมาร์ท อสม. หรือโปรแกรมอ่ืนๆที่ก าหนด 
2. เว็บไซต์ www.thaiphc.net 
3. การสุ่มประเมิน 

แหล่งข้อมูล กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และกองสุขศึกษา 

http://www.thaiphc.net/
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รายการข้อมูล 1 จ านวน อสม. เป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมูล 2 จ านวน อสม. เปูาหมาย ปี 2561 (จ านวน 300,000 คน) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  =     รายการข้อมูล 1 X 100  

            รายการข้อมูล 2 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส  
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) จัดท าแนวทางฯ  
2) จัดท าเครื่องมือในการ 
    พัฒนาศักยภาพอสม. 
3) ประสานความร่วมมือ    
   กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) ถ่ายทอดแนวทางสู่การ 
    ปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1) สนับสนุนแนวทางฯ/ 
    คู่มือ สื่อความรู้  
    งบประมาณให้แก่ 
    ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2) ด าเนินการพัฒนา 
    ศักยภาพ อสม.ตาม 
    รูปแบบที่ก าหนด  
    จ านวน 300,000 คน 

ร้อยละ 35 ของ อสม.
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

1. ร้อยละ 70 ของ อสม. 
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
เรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

2. ร้อยละ 35 ของ อสม. 
ที่มีความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  

 มีทักษะการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน 

 

เงื่อนไข: จ านวนกลุ่มเปูาหมายให้เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการดูแลเรื่องซิมและค่าบริการเครือข่าย 

วิธีการประเมินผล :  1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดย อสม.ประเมินผ่าน application สมาร์ทอสม.
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ก าหนด 

2. การสุ่มประเมิน ตามระเบียบวิธีทางสถิติ และบันทึกผลการประเมินทีเ่ว็บไซต์ www.thaiphc.net  
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอสม.  
3. คู่มือการใช้งาน application สมาร์ทอสม. 
4. แบบประเมิน อสม.  
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