
แบบประเมินศักยภาพตนเองในการจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
ประจ าปี 2558 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ อสม.ที่ผ่านการอบรม 
 
1.ชื่อ – สกุล อสม.  นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................................... 
2.เพศ   (.....)ชาย          (......) หญิง 
3.อายุ   ..........................ป ี
4.ระยะเวลาการเป็น อสม. ....................... ป ี
5.ที่อยู่ บ้าน............................หมู่ที่ .............ต าบล .......................อ าเภอ....................................จังหวัด.......................... 
6.ปีงบประมาณ 2558 ผ่านการอบรมหลักสูตร 

(.....) 6.1 อสม.นักจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(.....) 6.2 อสม.นักจัดการสุขภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 (.....) 6. 3 อื่น ๆ ระบ.ุ............................................................. 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินและแปลผลสุขภาพเบื้องต้นของ อสม. 
 
1. ค่าดัชนีมวลกาย  = ………………………..กิโลกรัม/ตารางเมตร  (น้ าหนักกิโลกรัมส่วนสูงเมตร) 
(     ) ระดับปกติ ระดับปกติ 18.50 – 22.90 

(     ) ระดับเสี่ยง 
ผอมเกินไป น้อยกว่า 18.50 
น้ าหนักเกิน 23.00 – 30.00 

(     ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย โรคอ้วน มากกว่า30.00 
 
2. รอบเอว =………………………………เซนติเมตร 
(     ) ระดับปกติ ผู้หญิงน้อยกว่า 80 ซม.  ผู้ชายน้อยกว่า 90 ซม.  
(     ) ระดับเสี่ยง ผู้หญิงเกินกว่า 80 ซม.  ผู้ชายเกินกว่า90 ซม. 
 
3. ความดันโลหิต =………………………………มิลลิเมตรปรอท 
(     ) ระดับปกติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120/80 มิลลิเมตรปรอท 
(     ) ระดับเสี่ยง มากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
 
4. ระดับน้ าตาลในเลือด…………………....มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
(     ) ระดับปกติ น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

(   ) ผ่าน    (   ) ไม่ผ่าน 



(     ) ระดับเสี่ยงสูง 100 – 125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
(     ) ป่วย มากกว่า หรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 
ส่วนที่ 3 ด้านทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และ 

ด้านทักษะความสามารถของอสม.ในการจัดการสุขภาพ 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

1. การจัดการสุขภาพตนเอง   
 1. 1ปัจจุบันไม่สูบบุหรี่/เคยสูบแต่เลิกได้โดยเด็ดขาด   
 1.2 ปัจจุบันเลิกดื่มสุราเด็ดขาด   
 1.3 ออกก าลังกายหรือออกแรงท างานจนเหงื่อออกอย่างสม่ าเสมอทุกวัน   
 1.4 กินผักและผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ (ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน)   
 1.5 มีความเครียดน้อย และสามารถจัดการความเครียดได้เป็นอย่างดี   
2. การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย   
 2.1 ส ารวจและจัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย    
 2.2 ส ารวจหรือคัดกรองปัญหาสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย    
 2.3 แยกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหา    
 2.4 บอกสาเหตุของปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย    
 2.5 เสนอข้อมูลปัญหาและหรือคืนข้อมูลแก่ชุมชนผ่านเวทีหรือช่องทางต่างๆ    
3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสุขภาพชุมชน 
(งบฯสาธารณสุขมูลฐาน,กองทุนสุขภาพระดับพื้นท่ี,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หรืออ่ืน ๆ)   

  

 3. 1 ร่วมจัดท าแผนสุขภาพชุมชน เช่น ร่วมประชุม, ร่วมเสนอความคิดเห็น   
 3. 2 ร่วมด าเนินการงานตามแผนสุขภาพชุมชน   
 3. 3 ร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน   
 3. 4 ร่วมประเมินผล   
4. การจัดกิจกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย บริบทและสภาพปัญหาของพ้ืนที่    
 4.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย   
 4.2 ดูแลช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง   
 4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู คุ้มครองสิทธิ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับปัญหา 

  

 4.4 ประสานงานและส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม   
5. การติดตามประเมินผล   
 5.1 ติดตามกลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน   
 5.2 บันทึกผลการปฏิบัติงาน/ การเยี่ยมบ้านตามแผนปฏิบัติงาน   



ด้านทักษะความสามารถของอสม.ในการจัดการสุขภาพ 
เกณฑ์การประเมิน 
ท าได้ ท าไม่ได้ 

 5.3 เปรียบเทียบภาวะสุขภาพ ก่อน – หลัง การด าเนินงาน   
 5.4 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนสุขภาพชุมชน   
6. ติดตามดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษา    
        6.1 รวบรวมรายชื่อผู้ผ่านการบ าบัดในเขตรับผิดชอบ   
        6.2 ประชุมวางแผนร่วมกันในทีมงานที่ท าหน้าที่ติดตามดูแลหลังการบ าบัดรักษา   
        6.3 ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานให้ผู้ผ่านการบ าบัด ครอบครัวและชุมชนทราบ   
          6.4 ด าเนินการติดตาม ดูแลหลังการบ าบัด (สังเกตพฤติกรรม พูดคุย/ ให้ค าปรึกษา/ให้
ก าลังใจ ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและจิต การเลิกยาเสพติด ทักษะการป้องกันการ
กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ า  และการประสานงานส่งต่อ รพ.สต. ในกรณีพบผู้ผ่านการบ าบัดกลับไป
ใช้ยาเสพติดซ้ า)   

  

          6.5 บันทึกผลการติดตามดูแล ตามแบบ บสต.5 (ปกปิด)   
                                                                                            รวมคะแนน    
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ท าได้ =1 คะแนน ท าไม่ได้ = 0 คะแนน 
ผลการประเมิน 
 ผ่านเกณฑ์การประเมินได้คะแนนมากกว่า 22 คะแนนขึ้นไป 

 


