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ส่วนที่ 1
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
ปีงบประมาณ 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ที่สำคัญ
สรุปได้ดังนี้
1.1 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี
1.2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
1.3 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
1.5 นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.6 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)
1.7 ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1.8 กรอบแนวคิดการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564

1.1 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกอบด้วย
1. นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
๑.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
๓.การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
๔.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
2. นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
๑.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
๒.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
๙.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒.การสนับสนุนให้มีการศึ กษาการรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

-๒-

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน
นโยบายหลักข้อที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
ข้อที่ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำ
บ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารทางการแพทย์เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วนลดความเหลื่อมล้ ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริการสาธารณสุ ขในชุมชนผ่านการพั ฒ นาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่ มบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและการยกระดับคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เพื่อให้ประชาชนในทุ กครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชนอาทิผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย
ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดและเด็กวัยเรียนที่
ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจและเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการ
บริการในแต่ละระบบลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชนและลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่ วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
รวดเร็วและได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ

-๓-

1.2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 - 2565

-๔-

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน
ข้อที่ 1 ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
- ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวสามคน
- พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ

-๕-

1.3 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน
ข้อที่ 2 ระบบสุขภาพ
- มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจำตัว 3 คน
- ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม

-๖-

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

-๗-

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service
Excellence) แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. โครงการชุมชนสร้างสุขโดยตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

-๘-

1.5 นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-๙-

1.6 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มี
คุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการ
จัดการสุขภาพภาคประชาชน
6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์สูงสุด
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
อย่างยั่งยืน
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ
อัตลักษณ์กรมฯ เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ และเป็น
ผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
ค่านิยม (Value)
ส.
สมรรถนะเป็นฐาน

บ.
บริการด้วยใจ

ส.
ใฝ่สามัคคี

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล

- ๑๐ -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

KPI เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน
และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ มีคุณภาพไม่ตำ่ กว่า
มาตรฐานที่กำหนด

1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
เอกชน และสถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพผ่านการรับรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

1. พั ฒ นาและยกระดั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพให้เป็นมาตรฐานหลัก
ของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
2. พั ฒ นาและยกระดั บ สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อ
สุ ข ภาพให้ ผ ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด

2. ประชาชนได้ ร ั บ บริ ก ารด้ าน 2. ร้อยละของข้อร้องเรียนและการ
สุขภาพที่ปลอดภัย
ไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายของสถาน
พยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการ
เฝ้าระวัง สุ่มตรวจ และแก้ไข

3. พัฒนากฎหมาย เพิ่มกลไกและการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
4. พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง
สถานพยาบาลข้ อ มู ล ภาครั ฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพื ่ อ สุ ข ภาพที ่ ไ ด้ ก าร
รับรองคุณภาพและความปลอดภัย
5. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสุ่ม ตรวจ
สถานพยาบาลภาครั ฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

3. อุ ต สาหกรรมการแพทย์ และ
การท่องเที ่ย วเชิงสุ ขภาพไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ในระดับ
นานาชาติ

3. จำนว นผลงานที ่ แ ส ด ง ว่ า 6. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพในการ
อุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละการ แข่งขันนานาชาติของอุตสาหกรรมการแพทย์
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร
ในระดับนานาชาติ
4. อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการแพทย์
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยใน
ระดับนานาชาติ

- ๑๑ -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเครือข่าย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

KPI เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ประชาชน ครอบครัว และ
1. อัตราของประชาชนมีศักยภาพ 1. เสริมสร้างและพัฒนาประชาชนให้มี
ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ ในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
2. ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพ 2. พัฒนาและเสริมสร้างให้ครอบครัวมี
ในการจัดการสุขภาพ
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
3. ร้อยละของชุมชน/ตำบลจัดการ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพในการ การจัดการสุขภาพแบบการมีส ่ว นร่ ว ม
จัดการและพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
อย่างยั่งยืน
4. อั ต ราของประชาชนในพื ้ น ที่ 4. พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการ
ช า ย แ ด น พ ื ้ น ท ี ่ ห ่ า ง ไ ก ล ถิ่ น ให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ในสุ ข ศาลา
ทุรกันดารและพื้นที่พิเศษด้านความ พระราชทาน
มั ่ น คงเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพที ่ มี
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
KPI เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น 1. พั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม ได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
หลักธรรมาภิบาล
ภาครัฐ
2. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการบริ ห าร
อัตรากำลัง และศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ
3. พัฒ นาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมให้แก่บุคลากร
- ๑๒ -

1.7 ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในทศวรรษต่อไป ทุกชุมชนจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิได้ตามมาตรฐาน
เพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ
คำอธิบายวิสัยทัศน์
1. ทศวรรษต่อไป หมายถึง หลังปี 2566
2. ทุกชุมชน หมายถึง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเขตเมือง/ตำบล
3. จัดการระบบสุขภาพ หมายถึง คนในชุมชนมาร่วมช่วยกันทำแผน จัดการงบประมาณ
มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ มีการประเมินผลร่วมกัน
4. พิทักษ์สิทธิ หมายถึง คนในชุมชนมีความรู้ เกี่ยวกับสิทธิและสามารถใช้สิทธิด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ
5. ได้ตามมาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์
สิทธิด้านสุขภาพ ได้แก่ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
6. พึ่งตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ (Self Reliance) หมายถึง ประชาชนสามารถดูแลด้านสุขภาพตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน
2. พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพ อสม. อสค. อาสาสมัครสาธารณสุขอื่น ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ได้ตามมาตรฐาน
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ด้านสุขภาพ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเทคโนโลยีระบบสุขภาพภาคประชาชน
ค่านิยม (Value)
“สามารถเรื่องงาน สมานสามัคคี มวลภาคีสัมพันธ์” ตัวย่อ สสม. หรือ PHC ย่อมาจาก
ส: สามารถเรื่องงาน
ส: สมานสามัคคี
ม: มวลภาคีสัมพันธ์
P: Professional
H: Harmony
C: Communication

- ๑๓ -

เป้าหมาย
1. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
2. ชุมชนจัดการด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
อำนาจหน้าที่
1. พัฒนารูปแบบและการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนา กลไกการคุ้มครองและเฝ้าระวัง การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาเครือข่ายกำลังคนมีความรู้ เข้าถึงข้อมูล ตัดสินใจและปฏิบัติได้
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (พชอ./PCC)
พัฒนาวิชาการ และนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ๑๔ -

1.8 กรอบแนวคิดการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564
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นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักข้อที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม
นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ข้อที่ 1 ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
- ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. ให้คนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวสามคน
- พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มี
ประสิทธิภาพ
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อที่ 2 ระบบสุขภาพ
- มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม.
คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจำตัว 3 คน
- ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
Service Excellence
นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การขับเคลื่อนภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- ภารกิจงานสุขภาพภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่าย

กระบวนการดำเนินงาน
1. พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
- ถ่ายทอดนโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
- จัดทำแนวทางการดำเนินงาน
- สนับสนุนงบประมาณ
- พัฒนาฐานข้อมูล งาน สช.
- ติดตามประเมินผล (M&E)
2. พัฒนาและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน (75,032 คน)
- พัฒนา Platform อสม.
- ส่งเสริม สนับสนุน อสม. หมอประจำบ้าน 84,712 คน (ผลงานปี 63)
- อบรม อสม. หมอประจำบ้าน 75,032 คน (รายใหม่)
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทเป็นพีเ่ ลี้ยง อสค.
3. เสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว (500,000 ครอบครัว)
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
- คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด เขต ภาค ชาติ อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
- รณรงค์สัปดาห์วัน อสม. แห่งชาติ (76 จังหวัด)
- จัดงานวัน อสม. แห่งชาติ (20 มีนาคม) (2,500 คน)
- ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. พัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19”
- พัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตให้มีการดำเนินงาน “ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด
19” ให้มีการสำรวจสุขภาพใจ ให้คำแนะนำประชาชน ทำตนเป็นแบบอย่าง และสร้างบทบาท
ประชาชนตามแนววิถีใหม่ (New Normal)
- พัฒนา อสม.นวัตกรสังคม และแกนนำตำบล (Gate Keeper) 7,255 ตำบล
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ศสมช. คุณภาพ
- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 1,140 แห่ง
(พัฒนาต่อเนื่อง 532 แห่ง และพื้นที่ใหม่ 608 แห่ง)
6. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผูเ้ สพติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา (บูรณาการ)
7. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ) (บูรณาการ)
8. สนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
9. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน
10. โครงการตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (คัดเลือกพื้นที่
ต้นแบบ 29 จังหวัด เขต 1,6,7,8,9 และ 10)

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน
1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70)
(อบรม อสม. หมอประจำบ้านรายใหม่
75,032 คน)
2. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อย
ละ 70)
3. ร้อยละของตำบลเป้าหมายที่ผา่ นเกณฑ์
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 70)
4. จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
ไร้รอยต่อ (1 ระบบ)
5. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รบั การดูแล
ติดตามต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ร้อยละ 50)

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานงานสุขภาพภาคประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) ในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564
สรุปได้ดังนี้
2.1 ฐานข้อมูลจำนวนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อสม. อสค. และ ศสมช.
2.2 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564

- ๑๖ -

2.1 จำนวนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ศสมช. อสค. และ อสม.
เขต
สุขภาพ ลำดับ
ที่
1
2
3
4
1
5
6
7
8
รวม
1
2
2
3
4
5
รวม
1
2
3
3
4
5
รวม
1
2
3
4
4
5
6
7
8
รวม

จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กำแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

จำนวน จำนวน
จำนวน
หมู่บ้าน ชุมชน** ศสมช.**
*
(ชุมชน)
(แห่ง)
124 1,755
64
431
97
513
204 2,066
28
582
99
893
14
130
68
806
18
262
78
708
6
48
45
415
41
368
100
970
17
352
51
578
769 8,191
285 2,686
21
44
63
562
25
337
93 1,048
59
331
117 1,439
42
323
86
843
34
94
67
613
426 4,505
181 1,129
426
27
162
78 4,496
957
31
104
53
505
152
314
130 1,434
47
118
89
889
15
102
70
642
420 4,427
272
800
52
41
408
36
52
329
261
30
60
494
453
92
6
122
209 1,452
27
265
124 1,129
45
95
111
973
14
47
43
364
73
34
59
513
73 5,662
713
876
762

จำนวน จำนวน
อำเภอ ตำบล
18
25
15
9
8
7
13
8
103
9
9
11
9
9
47
47
11
8
15
12
8
54
4
6
7
16
11
13
6
7
70

- ๑๗ -

จำนวน
อสค.***
(คน)
๒๕,๒๗๑
22,2๖๑
1๔,๐๒๒
๓๓,807
2,๙๒5
๖,๓๐5
16,00๐
8,1๔๒
1๒๘,733

1๗,638
20,๔69
1๑,๙๓2
๗๒,๒๖๗
1๕,๖59
1๓7,965

3๖,๒๘๖
๒๑,๗๑๓
๓๔,๔๗๓
๒๔,๔๙๔
๑๗,๔๔๖
13๔,๔๑๒

๕,๒๑๘
๘,๓๐2
๑๐,๑๙๘
8,๔๗๗
9,๕๙๐
๔,๓๗๗
6,708
1๒,๘๒9
๖๕,๖๙9

จำนวน
อสม.****
(คน)
24,959
34,721
11,430
15,021
12,122
4,419
18,847
10,880
132,399
12,005
17,487
17,675
12,835
10,723
70,725
11,874
9,600
18,567
13,354
6,745
60,140
3,959
8,117
9,316
11,556
12,022
10,012
4,591
5,248
64,821

เขต
สุขภาพ ลำดับ
จังหวัด
ที่
1 กาญจนบุรี
2 นครปฐม
3 ประจวบคีรีขันธ์
4 เพชรบุรี
5
5 ราชบุรี
6 สมุทรสงคราม
7 สมุทรสาคร
8 สุพรรณบุรี
รวม
1 จันทบุรี
2 ฉะเชิงเทรา
3 ชลบุรี
4 ตราด
6
5 ปราจีนบุรี
6 ระยอง
7 สมุทรปราการ
8 สระแก้ว
รวม
1 กาฬสินธุ์
2 ขอนแก่น
7
3 มหาสารคาม
4 ร้อยเอ็ด
รวม
1 นครพนม
2 บึงกาฬ
3 เลย
8
4 สกลนคร
5 หนองคาย
6 หนองบัวลำภู
7 อุดรธานี
รวม

จำนวน
อำเภอ

จำนวน
ตำบล

13

98
98
106

7

จำนวน จำนวน จำนวน
หมู่บ้าน ชุมชน** ศสมช.**
*
(ชุมชน) (แห่ง)

จำนวน
อสค.***
(คน)

จำนวน
อสม.****
(คน)

959

119

241

2๘,520

14,200

930

-

197

1๙,5๒๒

10,360

435

50

263

๑๒,๙๖๘

7,200

698

48

43

1๒,๘33

7,835

977

84

62

18,666

12,329

10

106
48
93
93
104

3

36

284

38

38

๗,๕๖๐

2,236

3

40
110
110
635

290

68

39

๗,๘๙๑

3,642

1,008

258

112

12,990

15,137

5,581

665

995 ๑๒๐,950

72,939

731

25

145

5,0๗๑

9,103

892

114

184

๒๔,๙๗๓

10,298

687

60

59

18,๙๔๓

13,596

261

7

13

๙,๘๑๓

4,356

708

23

50

๗,๐๓๕

8,755

441

67

69

๗,838

9,835

399

148

2

12,9๗5

8,111

8
8

10
62
10
11
11
7
7
8
6
9
69
18
26
13
20
77
12
8
14
18
9
6
20
87

76
93
93
92
92
38
38
65
65
58
58
50
50
59
59
531
135
135
199

731

48

49

๗,๗๐๐

8,809

4,850

492

571

๙๔,348

72,863

1,585

36

898

36,200

18,416

199
133
133
193

2,331

389

1,195

52,๕๑๖

33,355

1,944

36

1,467

๓๒,๓๔๘

19,387

2,446

20

1,846

53,50๘

33,640

8,306

481

5,406 1๗4,572

104,798

1,128

25

647

๒๗,๔๑๐

13,364

617

615

92

๑๐,๓๒๔

7,861

918

20

91

1๓,1๒๖

13,775

1,520

25

418

๙,๙5๗

22,948

687

35

106

1๕,๗๕๙

10,387

687

33

24

4,7๓๒

9,797

1,886

416

371

๓๙,๐๕๒

28,035

7,443

1,169

1,749 ๑๒๐,๓6๐

106,167

193
660
99
99
53
53
90
90
125
125
62
62
59
59
156
156
644

- ๑๘ -

เขต
สุขภาพ ลำดับ จังหวัด
ที่
1 ชัยภูมิ
2 นครราชสีมา
9
3 บุรีรัมย์
4 สุรินทร์
รวม
1 มุกดาหาร
2 ยโสธร
10
3 ศรีสะเกษ
4 อำนาจเจริญ
5 อุบลราชธานี
รวม
1 กระบี่
2 ชุมพร
3 นครศรีธรรมราช
11
4 พังงา
5 ภูเก็ต
6 ระนอง
7 สุราษฎร์ธานี
รวม
1 ตรัง
2 นราธิวาส
3 ปัตตานี
12
4 พัทลุง
5 ยะลา
6 สงขลา
7 สตูล
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน จำนวน
อำเภอ ตำบล

จำนวน
หมู่บ้าน*

จำนวน
ชุมชน**
(ชุมชน)

จำนวน
ศสมช.**
(แห่ง)

124
124
289

1,617

25

201

29,๙๔๕

24,247

3,753

292

650

1๘๒,๕๖๖

52,652

2,546

40

598

1๓๐,๔๘๗

27,834

2,122

32

282

15,901

24,587

10,038

389
34

3๕๘,๘๙๙
๑๐,๔๒5

129,320

526

1,731
103

885

29

446

10,409

10,747

2,633

193

507

40,๔๖๒

27,209

607

31

94

10,41๙

7,249

16
32
23
17
88
7
9
22
7
25
70
8
8
23
8
3
5

289
189
189
159
159
761
53
53
79
79
206
206
56

จำนวน
อสค.***
(คน)

จำนวน
อสม.****
(คน)

6,768

56
219
219
613
53
53
70

2,705

164

1,233

4๑,๒๒6

34,681

7,356

451
60

11๒,๙๔๑
๙,435

86,654

389

2,383
52

62

120

๖,๘๙8

70
169
169
48

744

11,431

1,553

81

24

36,253

27,227

20

65

4,๖๙๓

48
17
17
30

321

5,239

103

43

24

3,510

2,203

178

19

18

๑๐,๙๑๙

2,943

7,477

1,075

93

90

๓๑,622

19,124

74
10

30
131
131
518
87

4,363
723

378
99

393
113

๑๐3,๓30
1๓,๖๓๑

75,644

13

77

593

156

32

6,๗๐๘

8,000

12

115
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36

279
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565
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7,255

75,032

6,335

19,406

1,๖68,101

1,039,729
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ที่มา * ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2560
** ข้อมูลจากสำรวจของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน พ.ศ. 2563
*** ข้อมูล อสค. ที่พัฒนาแล้วตั้งแต่ปี 2559 - 2563 จาก http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
**** จำนวน อสม. ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

- ๑๙ -

10,041

2.2 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564
ส่วนที่ 1 งบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชน จำแนกรายหน่วยงาน
ลำดับ
1
2
3
4

หน่วยงาน
งวด 1
งวด 2
รวมทั้งปี
ร้อยละ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
4,062,316 18,734,235 22,796,551 41.26
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง
3,690,000 3,398,000 7,088,000 12.83
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12
18,007,680 1,878,000 19,885,680 36.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5,424,700
50,000 5,474,700
9.91
รวม
31,184,696 24,060,235 55,244,931 100.00
หมายเหตุ : ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ 0701.7.2/2973 ลงวันที่ 21 ต.ค. 63

ส่วนที่ 2 งบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ

1
2
3
4

หน่วยงาน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รวม

ปี 63
(บาท)

ปี 64
(บาท)

24,648,797
6,670,000
39,796,396
25,164,500
96,279,693

22,796,551
7,088,000
19,885,680
5,474,700
55,244,931

- ๒๐ -

เปรียบเทียบ
งบประมาณ
ปี 64 กับ 63

ร้อยละ
เพิ่ม/ลด

-1,852,246
-7.51
418,000
6.27
-19,910,716 -50.03
-19,689,800 -78.24
- 41,034,762 - 42.62

ส่วนที่ 3
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
แนวทางในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้
3.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน
3.2 การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
3.3 การส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
3.4 การขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด 19
3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
3.6 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
3.7 การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
3.8 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน
3.9 การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพ
ภาคประชาชน

3.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน
1. ความสำคัญและที่มา
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน เพื่อเชื่อมต่อกับนโยบาย 3 หมอ (อสม.หมอประจำบ้ าน
สาธารณสุข หมอเวชศาสตร์ครอบครัว) ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่ม
บทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และสามารถลดความแออัดของ
โรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภั ยสุขภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้ประชาชนมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมนำ ร่วมทำและ
ร่วมในการอภิบาลแบบเครือข่าย ภายใต้กระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทด้านสุขภาพภาคประชาชน
ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า
1,040,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน จนได้รับการยอมรับจากสังคม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่ างยั่งยื น โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ อสม. ดังนั้น เพื่อให้การ
นำนโยบายสุขภาพภาคประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ลดความแออัดของโรงพยาบาลลดการพึ่งพาโรงพยาบาล
แต่พึ่งตนเองเพิ่มขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงดำเนินการ
สนับสนุนการพัฒนา อสม. เพื่อยกระดับเป็น อสม. หมอประจำบ้านอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2.2 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ ยอมรับ และมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) หมู่บ้านละ 1 คน (ไม่ซ้ำกับปี 2563)
3.2 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง โรคไตเรื้อรัง
(CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมูบ่ ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ (เฉลี่ยอย่างน้อยหมู่บ้านละ 7 คน)
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
4.1 อสม. หมอประจำบ้าน จำนวน 75,032 คน (หมู่บ้านละ 1 คน)
4.2 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70)
- ๒๒ -

6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน
กิจกรรม
กอง สช.

สสม.

ศบส.

สสจ.
สสอ.

สสอ./รพช./
รพ.สต.

1.
2.
3.
4.
5.

จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ฐานข้อมูลและระบบรายงาน
กำหนดเป้าหมายฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณ
ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค.–พ.ย. 63
ต.ค.–พ.ย. 63
ต.ค.–พ.ย. 63
ต.ค.–ธ.ค. 63
ก.ค.–ส.ค. 64

1. ร่วมกับ ศบส. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน (75,032คน)
ธ.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔
2. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล
พ.ค.-ส.ค. ๖๔
3. สุ่มประเมินผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก.ค.-ส.ค. ๖๔
ตามระเบียบวิธีทางสถิติ (อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด)
1. ประชุมชี้แจงและวางแผนกับจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน
(75,032 คน)
2. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้านให้ สสจ.
3. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล
4. ร่วมกับ สสจ. ประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้าน และติดตามการรายงานในฐานข้อมูล thaiphc.net
5. ร่วมกับ สสม. สุม่ ประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้าน ตามระเบียบวิธีทางสถิติ

พ.ย.-ธ.ค. 63
ธ.ค.63 - มี.ค.64
พ.ค.-ส.ค. 64
พ.ค.–ส.ค. 64
ก.ค.-ส.ค. 64

1. สร้างทีมจังหวัด อำเภอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน หมู่บ้านละ พ.ย.-ธ.ค. 63
1 คน (75,032 คน)
2. พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน หมู่บ้านละ 1 คน (75,032 คน)
ธ.ค. 63-มี.ค. 64
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง อสค. อย่างน้อยหมูบ่ ้านละ 7 คน
ธ.ค. 63–ก.ย. 64
4. ประเมินผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. ที่เป็นหมอประจำบ้านมีคณ
ุ ภาพชีวิต
พ.ค.–ส.ค. 64
ที่ดี และรายงานในฐานข้อมูล thaiphc.net
5. ประเมิน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด
ธ.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔
1. จัดอบรมประธาน อสม. ระดับหมูบ่ ้านเป็น อสม. หมอประจำบ้าน หมู่บ้านละ 1 คน
(75,032 คน)
2. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทุกเดือน
3. ประเมิน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด ในฐานข้อมูล
thaiphc.net *สถานที่ฝึกอบรมฯ ตามความพร้อมของแต่ละบริบทของพื้นที่

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- ๒๓ -

ธ.ค. ๖๓-มี.ค. 64
ธ.ค. ๖๓-ก.ย. 64
ธ.ค. ๖๓–ก.ย. 64

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความแออัดของโรงพยาบาล
9.2 ประชาชนมีความรอบรู้การใช้ส มุนไพร การแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนและประเทศ
9.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน
9.4 ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
9.5 ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและโรงพยาบาล

- ๒๔ -

3.2 การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
1. ความสำคัญและที่มา
ประเทศไทยได้น ำการสาธารณสุขมูล ฐานมาเป็นกลยุทธหลักในการพัฒ นาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Self-care) ครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชน
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ (Self-reliance) โดยใช้กลไกภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ไปสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
อสม. จึงเป็นกำลังคนด้านสุขภาพที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 1.05
ล้านคน ครอบคลุมอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้ดำเนินการพัฒนา อสค.
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายระยะ 20 ปี มีอาสาสมัคร
ประจำครอบครัวในทุกครอบครัว และทุกครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนด
อีกทั้งในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อยกระดับเป็น อสม. หมอประจำบ้าน จำนวน
84,712 คน และในปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนา อสม.หมอประจำบ้ านต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก หมู่บ้าน
1 คน เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในชุมชน และ เป็นของขวัญปี ใหม่ให้กับคนไทยทุกครอบครัว ตามนโยบาย
“ทุกครอบครัวไทย มีหมอประจำตัว ๓ คน” เพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนแบบใกล้ชิดใกล้ใจ และ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ อสค. เพื่อให้สามารถ
ดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางในครอบครัว ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เป็นต้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
จัดการความเสี่ยงภัยสุขภาพของสมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของชุมชน
ในปีงบประมาณ 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน ในการเสริมสร้างศักยภาพการดูแล
สุขภาพตนเองระดับครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพโดย อสค.
2.2 เพื่อให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย
76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1) ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) ติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน)
2) ครอบครัวผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 1 2 3 และ 4 ของกระทรวงสาธารณสุข
3) ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
4) ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข
จากฐานข้อมูล Thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
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4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
ผลผลิต
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จำนวน 500,000 คน (เฉลี่ยอย่างน้อยหมู่บ้านละ 7 คน)
ผลลัพธ์
ครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 70
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70)
6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
กอง สช.

สสม.

ศบส.

สสจ.

๑. ทบทวนแนวทาง และวิธีการดำเนินงาน อสค.
๒. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ
๓. กำหนดกรอบการประเมิน เครื่องมือและแนวทางการประเมินผล
๔. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ฐานข้อมูล และระบบรายงาน
๕. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา อสค.
๖. ติดตาม เยีย่ มเสริมพลัง และประเมินผล

ต.ค.–พ.ย. 63
ต.ค.–พ.ย. 63
ต.ค.–พ.ย. 63
ต.ค.–ธ.ค. 63
พ.ย. ๖๓–มี.ค. 64
ก.ค.–ส.ค. 64

๑. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา อสค.
๒. สุ่มประเมินผลครอบครัวที่มีศกั ยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตามระเบียบวิธีทางสถิติ
๓. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

ม.ค.- มี.ค. 64
ก.ค.– ส.ค. 64

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา อสค. (บูรณาการฯ)
2. สนับสนุน สสจ. พัฒนา อสค. (500,000 คน) (เฉลี่ยอย่างน้อยหมู่บ้านละ 7 คน)
3. สุ่มประเมินศักยภาพครอบครัวฯ และรายงานในฐานข้อมูล อสค. ร่วมกับ สสจ.
4. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม กำกับ ให้คำปรึกษาในการเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูล
และการดำเนินงาน อสค. แก่จังหวัด
5. รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน อสค.
รายไตรมาส
6. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

พ.ย.–ธ.ค. 6๓
ม.ค.–มี.ค. 64
พ.ค.-ก.ย. 64
พ.ค.-ส.ค. ๖๔

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง อสค. อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๗ คน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา อสค. (๕๐๐,๐๐๐ คน) (เฉลี่ยอย่างน้อยหมู่บ้านละ 7 คน)
๓. สุ่มประเมินศักยภาพครอบครัวฯ และรายงานในฐานข้อมูล อสค.
๔. ติดตาม กำกับ และติดตามการรายงานผลการพัฒนา อสค. ในฐานข้อมูล อสค.
๕. ให้คำปรึกษาและเยี่ยมเสริมพลัง อสค. ร่วมกับทีมหมอครอบครัว
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา อสค. และจัดการความรู้การดำเนินงาน อสค. ในพื้นที่
๗. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
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ก.ย. 64

ธ.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔
ก.ย. ๖๔
ธ.ค. ๖๓–ก.ย. ๖๔
ม.ค.–มี.ค. ๖๔
พ.ค.–ก.ย. ๖๔
ธ.ค. ๖๓–ก.ย. ๖๔
ม.ค.–ก.ย. ๖๔
ม.ค.–ก.ย. ๖๔
ก.ย. ๖๔

หน่วยงาน

สสอ./
รพช./
รพ.สต.

กิจกรรม
- กำหนดเป้าหมายการพัฒนา อสค. ร่วมกับ อสม. ดังนี้
1. อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง (ทุกคน)
2. อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และ
3. อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. พัฒนา อสค.
- ดำเนินการลงทะเบียน อสค. ผ่านฐานข้อมูล http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/
หรือ www.thaiphc.net
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. สร้างเครือข่ายการสื่อสารให้กับ อสค.
- ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง อสค. และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเอง
- สุ่มประเมิน อสค. ตามแบบประเมินที่กำหนด และบันทึกข้อมูลใน
http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ หรือ www.thaiphc.net
- สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ต.ค. - ธ.ค. 63

ต.ค. - ธ.ค. 63
ต.ค. - ธ.ค. 63
ม.ค. – ก.ย. 64
ม.ค. – ก.ย. 64
พ.ค. – ก.ย. 64
ก.ย. 64

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ไม่ถูกทอดทิ้ง มีระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมกับทีมหมอ
ครอบครัว
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนไทย จากการส่งเสริมและสร้างความรู้
จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน
- ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ มีที่พึ่งทางสุขภาพประจำครัวเรือน ลดอาการแทรกซ้อนจาก
การเจ็บป่วย หรือลดความรุนแรงของโรค
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3.3 การส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
1. ความสำคัญและที่มา
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ ได้นำหลักการและกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยเน้นหลักการการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพ ของประชาชน มุ่งหมายให้ประชาชนมีความสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เพื่ อชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยจิตอาสา เต็มใจและจิตสำนึกที่ดี มีความ
ศรัทธาและมุ่งมั่นในการพัฒนานับว่าประสบผลสำเร็จในการร่วมมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและประชาชนได้เป็นอย่างดี และพบว่ากำลังหลักที่มีส่วนร่วมสำคัญและมีค วาม
ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจาก
สมาชิกครัวเรือน ๑๐ – ๑๕ หลังคาเรือนในการเป็นตัวแทนเข้ารับการพัฒนาศักยภาพความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้ง
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมี อสม. ที่ได้รับการพัฒนาและขึ้นทะเบียน
แล้วถึง ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการดำเนินงานการดูแลสุขภาพให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง
และด้วยความต่อเนื่ องยาวนานกว่า ๓๕ ปี รวมทั้งความมุ่งมั่น เสียสละในการทำงาน ทำให้ผลงานของ อสม.
เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมโดยทั่วไป เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณค่าและยังประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างมากมายและกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นคุณค่าความสำคัญของ อสม. ต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เห็นความสำคัญในการส่งเสริม ความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูง ใจการจัดการสุ ขภาพชุมชนของ อสม.
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม. ที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือประชาชน ในชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/เครือข่ายบริการ เขต/ ภาค/ ชาติ
2.2 เพื่อประเมินผลงานต่อเนื่องของ อสม.ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
2.3 เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. ในการจัดการสุขภาพในชุมชน
3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
3.1 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น และประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยีย่ มอย่างยิ่ง
3.1.1 อสม.ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
จำนวน 929
1) ระดับจังหวัดๆ ละ 12 สาขา
จำนวน 780
2) ระดับเขตสุขภาพ 12 เขตๆ ละ 12 สาขา
จำนวน 96
3) ระดับภาคๆ ละ 12 สาขา
จำนวน 36
4) ระดับชาติ
จำนวน 17
(1) อสม.ดีเด่นระดับชาติ 12 สาขา
จำนวน 12
(2) อสม.ดีเด่นระดับชาติ พื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
จำนวน 4
- ๒๘ -

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(3) อสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานครระดับชาติ
1.1.5 อสม.ดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ระดับจังหวัด)
1.1.6 อสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวัด)
3.1.2 อสม.ดีเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖4
3.1.3 อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖4

จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 11 คน
จำนวน 3 คน
จำนวน 5 คน

3.2 การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน 3,000 คน ประกอบด้วย
3.2.1 อสม.ดีเด่นระดับชาติ ๑2 สาขา/สาขาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ๔ จังหวัด จำนวน ๑7 คน
และดีเด่นระดับชาติ กทม.
3.2.2 อสม.ดีเด่นระดับภาค ๑2 สาขา
จำนวน 36 คน
3.2.3 อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ๑๒ เขต ๑2 สาขา
จำนวน 96 คน
3.2.4 อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ๑2 สาขา (768 คน/กทม. ๑1 คน/กฟผ. 1 คน) จำนวน ๗80 คน
3.2.5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวน ๗๖ คน
3.2.6 หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัด/สำนักอนามัย/กฟผ.
จำนวน 78 คน
3.2.7 ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด/กทม./กฟผ.
จำนวน ๗8 คน
3.2.8 อสม.จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 300 คน
3.2.9 อสม.จังหวัดสระบุรี
จำนวน 300 คน
3.2.10 อสม.จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 350 คน
3.2.11 อสม.จังหวัดปทุมธานี
จำนวน 350 คน
3.2.12 อสม.กทม. (๕๐ เขต ๖๘ ศูนย์)
จำนวน 50 คน
3.2.13 คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข/กรม/แขกผู้มีเกียรติ
จำนวน 100 คน
3.2.๑4 คณะกรรมการ/คณะทำงานจัดงาน
จำนวน 260 คน
3.2.๑5 ทีมจัดนิทรรศการ
จำนวน 100 คน
3.2.16 สื่อมวลชน
จำนวน 29 คน
4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
4.1 อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นระดับจังหวัด/ เขตสุขภาพ/ ภาค/ ชาติ จำนวน 929 คน
4.2 การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชน
ของ อสม.

- ๒๙ -

6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน
กิจกรรม

กอง สช.

สสม.

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แจ้งแนวทางการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ประเมินผลงาน อสม. ดีเยีย่ ม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
3. จัดทำประกาศคณะอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต ภาค ชาติ
และคณะกรรมการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม อสม. ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
5. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ และวางแผน
การลงพื้นที่
6. จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ
7. คณะกรรมการฯ ระดับชาติ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ
8. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรองผล
การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่งระดับชาติ
9. สรุปและจัดทำประกาศรายชื่อ อสม. ดีเด่นระดับชาติ
10. จัดงานวัน อสม. แห่งชาติ
11. ประเมินความพึงพอใจ การคัดเลือกและการจัดงานฯ
12. จัดทำเอกสารผลงานเพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
(นร.1 และ นร.3) (เหรียญเงิน เหรียญทอง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์)
13. ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์ (เหรียญเงิน
เหรียญทอง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) ประจำปี 2564 ส่งเอกสารให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และติดตามผลการพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
14. สรุปและจัดทำรายงานผลงาน อสม. ดีเด่นระดับชาติ อสม. ดีเยี่ยม และ อสม.
ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
1. พิจารณาและเสนอรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับภาค 12 สาขา
ส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพื่อเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงนามแต่งตั้ง
2. ร่วมกับ ศบส. ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ดังนี้
- ภาคกลาง (ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง ชลบุรี)
- ภาคเหนือ (ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ นครสวรรค์)
- ภาคใต้ (ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ นครศรีธรรมราช)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ขอนแก่น)
3. รวบรวมผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และภาค พร้อมจัดทำ
รูปเล่มผลงาน อสม. ดีเด่นระดับภาค ส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
4. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดงานวัน อสม.

- ๓๐ -

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63
ม.ค. 64
ม.ค. 64
ม.ค.-ก.พ. 64
ก.พ. 64
ก.พ. - มี.ค. 64
20 มี.ค. 64
ก.พ.-มี.ค. 64
เม.ย.-พ.ย. 64
ส.ค.-ก.ย. 64

พ.ย. 63

พ.ย.63-ม.ค.64

ธ.ค.63-ม.ค.64
ม.ค.64

หน่วยงาน
ศบส.

สสจ.

กิจกรรม

ระยะเวลา

1. รวบรวมรายชื่อและรูปเล่มผลงาน อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ดีเยีย่ ม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
2. ร่วมกับ สสม. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ/ภาค
และจัดส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพื่อจัดทำหนังสือเสนอขอลงนามโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ส่งรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเยี่ยม และดีเยีย่ มอย่างยิ่ง และจัดส่งให้
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเพื่อจัดทำหนังสือเสนอขอลงนามโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. ประเมินและรับรองผลงาน อสม. ดีเยี่ยม และดีเยีย่ มอย่างยิ่ง
5. ร่วมกับ สสม. ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต/ภาค
6. ส่งแบบประเมินและรับรองผลงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการประเมินผลงาน
ของ อสม.ดีเยีย่ ม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง (ประกอบด้วย แบบแสดงความจำนง/แบบ นร.1
จำนวน 5 ชุด/ แบบ นร.3 จำนวน 5 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 5 ชุด
/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ชุด และรูปเล่มเอกสาร)
จัดส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้คณะกรรมการฯ จากส่วนกลางรับรองผล
7. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ

พ.ย.63
พ.ย.63

1. ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด
2. ส่งผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมเอกสารผลงานให้ ศบส.
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ และรวบรวมเอกสารประกอบการประเมินผลงานของ อสม. ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2564 (ประกอบด้วย แบบแสดงความจำนง/แบบ นร.1
จำนวน 5 ชุด/แบบ นร.3 จำนวน 5 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 5 ชุด/
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 5 ชุด และรูปเล่มเอกสาร) ส่งให้ ศบส.

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563– กันยายน 2564
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
9.1 สำนัก/กองภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.2 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง
9.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 แห่ง
9.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับต่างๆ
9.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
9.6 กรมวิชาการต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข

- ๓๑ -

พ.ย.63-ม.ค.64

ธ.ค.63-ม.ค.64
ธ.ค.63-ม.ค.64
ม.ค.64

ม.ค.64
ต.ค.-พ.ย. 63
ต.ค.-พ.ย. 63
ต.ค.-ธ.ค. 63

10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 สร้างกระแสการพัฒนาตนเองและชุมชนในการมีบทบาทและมีส่วนร่วมการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน
10.2 อสม. ที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ เกิดเป็นต้นแบบ
ที่ดีด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการสุขภาพให้กับครอบครัว ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้
10.3 เกิดรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ อสม. ดีเด่น
10.4 มีการเผยแพร่ สื่อสารผลงานระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน
และต่างประเทศ

- ๓๒ -

3.4 การขับเคลื่อนโครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19”
1. ความสำคัญและที่มา
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเป้าหมายของการสาธารณสุข ซึ่งตามเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต มี 3 ด้าน คือ การบริการปฐมภูมิและบริการทางด้านสาธารณสุขในฐานะเป็นแกนนำสู่การบูรณา
การของบริการสุขภาพ นโยบายและกิจกรรมในพหุภาคส่วนร่วม และการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน ซึ่ง
ในส่วนของการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน ได้นำกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้เพื่อสร้างเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองหรือการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สำคัญของคุณภาพชีวิต ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีระบบการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพัฒนารูปแบบสู่ระดับครอบครัว คือ อาสาสมัคร
ประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเชื่อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.) ซึ่งได้มีการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการยกระดับเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มมิติ
ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต คือ ชุ มชนสร้างสุข “สุขกาย สุข
ใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง มีระบบบริการปฐมภูมิ
ทั้งที่ชุมชนจัด รัฐ เอกชนจัด และเชื่อมบริการกัน และเกิดระบบการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยในปี
2563 มีเป้าหมายพัฒนาเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวน 5,800 ตำบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน
380 ตำบลภายใต้ฐานทุนเดิม แต่ด้วยวิธีการใหม่ที่สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การสร้างและพัฒนา
กำลังคนเพื่อกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามลักษณะพื้นที่ 5 ลักษณะ คือ พื้นที่
ชนบท เมืองและความเป็นเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พิเศษอื่น ๆ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของประเทศไทย ที่มีการแก้ไขปัญหาด้วย
ด้วยมาตรการภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตลอดจน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยระบบการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่เข้มแข็ง
จากการมี อสม.แข็งแกร่ง ในการทำหน้าที่ ‘อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน’ (อสม.) ดำเนินการเฝ้า
ระวังผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ภายในหมู่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบล จนผลงานเป็นที่ประจักษ์
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ จนได้รับความชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยขึ้นเป็น
อัน ดับ 1 ของโลกมีความมั่น คงด้านสาธารณสุขด้านโควิด 19 จาก ๑๖๕ ประเทศจนรัฐบาลได้ผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันและควบคุมให้มีการแพร่ของโควิด 19 ในระดับที่
ต่ำ มีการสูญเสียชีวิตน้อย ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผ่อนคลายความตึงเครียดในสังคม โดยเพิ่มความ
เข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย์ แม้อาจจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นแต่อาจจะเป็นการจุด
ฉนวนการระบาดระลอก ๒ ดังที่เป็นกังวลกันอยู่ ความร่วมมือของประชาชนและการจัดการของชุมชน จึงเป็น
หัวใจสำคัญของการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ของโควิด 19 หากกลุ่มผู้มีบทบาทสำคัญยังคงมีการ
ดำเนินการต่อเนื่อง ในชุมชนของตนเอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต่อยอดสู่ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
7,255 ตำบล
- ๓๓ -

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
4.1 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต่อยอดสู่ ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 จำนวน 5,079 ตำบล
4.2 พื้นทีต่ ้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด
19” ในการแสดงผลลัพธ์ของงานสาธารณสุขมูลฐานเชิงระบบ
1) พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2563 (532 แห่ง)
2) พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจั ดการคุณภาพชีวิต 608 ตำบล (ตำบลใหม่
จังหวัดละ 8 ตำบล)
ผลลัพธ์
ประชาชนในตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต มี
ความสุขกาย สุขใจ สุขเงิน และสุขสามัคคี จากการมีระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง ระบบบริการ
ปฐมภูมิ โดยชุมชน และเกิดระบบจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 70 ของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (5,079 ตำบล)
6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน(ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อำเภอ/ตำบล)

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

สสม.

กิจกรรม
1. บูรณการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ นโยบายหมอประจำตัว 3 คน
2. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาระบบรายงาน
3. ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
4. กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
5. พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงเสริมพลัง
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนระดับประเทศ

ระยะเวลา
ต.ค.63–ก.ย.64
ต.ค.– ธ.ค.63
ต.ค.–ธ.ค.63
ต.ค.63 –ก.ย.64
มิ.ย.–ก.ค.64
ก.ค.– ส.ค.64

1. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับคทง.ปฐมภูมิเขตสุขภาพ และ สร้าง ต.ค.63–ก.ย.64
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
2. พั ฒ นา อสม. นวั ต กรสั ง คม และแกนนำตำบล (Gate Keeper) ม.ค.–มี.ค.64
ในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน (ประเภทละ 1 คน)
3. ส่งเสริม สนับ สนุน การพัฒ นา ศสมช. คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต.ค.63 –ก.ย.64
ศสมช. ๕ ด้าน
๔. สร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขฯ แสดงผลลัพธ์ของงาน สสม. ต.ค.63 –ก.ย.64
เชิงระบบ
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกตำบลในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานตำบลจัดการ ต.ค.63 –ก.ย.64
คุณภาพชีวิต เชื่อมโยงกับ พชอ. และระบบสุขภาพปฐมภูมิพร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลใน thaiphc.net
๖. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
เม.ย.– มิ.ย.64
๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
มิ.ย.– ส.ค.64

- ๓๔ -

ศบส.

จังหวัด

อำเภอ

1. ร่ ว มกั บ สสม. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ท ุ ก ตำบลในพื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงกับ พชอ. และระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
2. ตรวจ ติ ด ตาม ผลการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของตำบลในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
ใน thaiphc.net
3. กระตุ้น ติดตาม ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือทุกตำบลในการบันทึก
ข้อมูลการดำเนินงานใน thaiphc.net
4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลการคุณภาพชีวิต

ต.ค.63–ก.ย.64

1. บูรณาการการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตร่วมกับ พชอ.
และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. แจ้งยืนยันรายชื่อพืน้ ที่ต้นแบบฯ ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดละ 15 ตำบล
3. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ทุกตำบลให้ดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19”
- แกนนำตำบล อสม.นวัตกรสังคม
- พัฒนา ศสมช. คุณภาพ
- ประเมินสุขภาพใจ ช่วยเหลือเยียวยากาย จิต เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
- ปักหมุดกลุ่มเปราะบาง ใน App พ้นภัย
- สร้างบทบาทประชาชนในการปฏิบัติวิถีใหม่
4. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในพื้นที่
รับผิดชอบ
5. ติดตาม กระตุน้ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานระดับตำบลภาพแบบ
บูรณาการทุกกิจกรรมของงานสุขภาพภาคประชาชน

ต.ค.63–ก.ย.64

1. บูรณาการการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตร่วมกับ พชอ. ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ การดำเนินงานรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ สังคม
และเศรษฐกิจ การพัฒนาตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับสภากาชาดไทย (แอป พ้นภัย) และ
การดูแลแรงงานนอกระบบ
2. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ทุกตำบล ให้ดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19”
- แกนนำตำบล อสม.นวัตกรสังคม
- พัฒนาศสมช. คุณภาพ
- ประเมินสุขภาพใจ ช่วยเหลือเยียวยากาย จิตเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิต
- ปักหมุดกลุ่มเปราะบาง ใน App พ้นภัย
- สร้างบทบาทประชาชนในการปฏิบัติวิถีใหม่
3. ร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4. เสริมพลังการดำเนินงานระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด

ต.ค.63–ก.ย.64

- ๓๕ -

ต.ค.63–ก.ย.64
ธ.ค.63–ส.ค.64
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พ.ย.– ธ.ค.63
ต.ค.63–ก.ย.64

ม.ค.– ส.ค.64
เม.ย.– มิ.ย.64

ต.ค.63–ก.ย.64

ม.ค. – ส.ค. 64
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ตำบล

1. บูรณาการการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. หรือ ต.ค.63–ก.ย.64
พชต.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ การดำเนินงานการดำเนินงานรวมพลังพลเมือง
ตื่นรู้ สู้วิกฤต สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนาตำบลเข้มแข็ง มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ลงพิกัดที่อยู่กลุ่มเปราะบาง ใน App พ้นภัย ร่วมกับสภากาชาด
ไทย และการดูแลแรงงานนอกระบบ
2. ตำบลทบทวนตนเอง ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา เติมเต็มส่วนขาดสู่การ ต.ค.63 – ก.ย. 64
คุณภาพชีวิต และการจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้ ด้วยทีมหรือคณะทำงานชุมชนสร้างสุข/พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำบลตนเอง โดย
- ประเมิ น ความพร้ อ มของตำบล ในการดำเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง
ป้องกันโควิด 19 แบบตาสับปะรดและใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ใน ๔
องค์ประกอบ
(๑) ความพร้อมตำบลเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
(ทีมการวางแผน การปฏิบัติการ และผลลัพธ์)
(๒) ความพร้อมการเปิดพื้นที่ของสถานที่สาธารณะและสถาน
ประกอบการ
(๓) ความพร้อมของประชาชนในการเปิดเมืองให้ปลอดโรคโควิด 19
(๔) ความพร้ อมของอสม.หมอประจำบ้ านกั บการเฝ้ าระวั ง
ป้องกันโรคโควิด 19 โดยใช้แบบประเมินตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19
- ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นโดย อสม.ตามแต่กรณีของ
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการ
(๑) ประเมินความเครียด ST – ๕
(๒) คัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q
(๓) คัดรองเสี่ยงฆ่าตัวตาย 9Q
- ลงพิกัดที่อยู่กลุ่มเปราะบาง ในแอปพลิเคชัน พ้นภัย โดย อสม.
ทุกคนของตำบล
หมายเหตุ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ
- ประเมินความพร้อมของ ศสมช. ในการจัดบริการคัดกรองโควิด19
คุณภาพ ด้วยแบบประเมินมาตรฐาน ศสมช.
3. สร้าง พัฒนาทีม และขยายทีมแกนนำขับเคลื่อนชุมชนสร้างสุขโดยกลไก
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต สู่ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ดังนี้
3.1 ทีมและเครือข่ายระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง ดังนี้
- การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน, อสม.นวัตกรสังคม อสม.ต้นกล้า
อสม.รุ่นใหม่ สร้างแกนนำสุขภาพในโรงเรียน, อสม.บัดดี้ยาเสพติด
- การสร้างแกนนำในครัวเรือน / อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
- ๓๖ -

ม.ค. – เม.ย. 64

3.2 ทีมและเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ ทั้งการจัดบริการปฐมภู มิ
โดยชุมชนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เชื่อมต่อกันและรับ-ส่งต่อกัน
- การจัดบริการปฐมภูมิโดยชุมชนด้านสุขภาพ: พัฒนา ศสมช. คุณภาพ
- การสร้ า งความเชื ่ อ มโยง รั บ -ส่ ง ต่ อ กั บ รพ.สต. คลิ น ิ ก หมอ
ครอบครัว ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลเอกชน และ
เครือข่ายอื่นตามนโยบายทุกครอบครัวมีหมอ 3 คน
3.๓ ทีมและเครือข่ายระบบการจัดการยกระดับคุณภาพชีวิต: อปท.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ประชาชน กองทุน กลุ่มเศรษฐกิจ บ้านวัด
โรงเรียน และเครือข่ายทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ฯลฯ
4. จัดทำแผนงานรายประเด็นแบบมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนและ ธ.ค. 63 – ม.ค. 64
ขับเคลื่อนชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนและตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโค
วิด 19 โดยบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในตำบล
5. กำหนดเป้าหมาย / ผลลัพธ์ การพัฒนาตามประเด็นคุณภาพชีวิตให้ ธ.ค. 63 – ม.ค. 64
ชัดเจนที่ครอบคลุ ม มิต ิ ทางด้า น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ชีว ิตวิถ ี ใ หม่
ปลอดภัยโควิด 19 และสิ่งแวดล้อม
6. ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัย ม.ค. – ก.ย. 64
โควิด 19 ชุมชนสร้างสุข: สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี ตามแผนงาน
รายประเด็นที่กำหนด
6.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างบทบาท อาสาสมัครสาธารณสุขและ
แกนนำตำบล ได้แก่ อสม.นวัตกรสังคม อสม.หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 1 อสม.
ต้น กล้า อสม.รุ่น ใหม่ อสม.บัดดี้ยาเสพติด อสค. แกนนำตำบล แกนนำ
สุ ข ภาพในโรงเรี ย น ให้ ม ี ค วามพร้ อ มในการทำงานร่ ว มกั น ดำเนิ น การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด 19
๖.๒ พัฒนา ศสมช.คุณภาพ หรือศูนย์สร้า งสุขตำบล ในการดูแล
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ทุกกลุ่มวัย เชื่อมต่อกับระบบบริการปฐมภูมิ
๖.๓ ดำเนิน การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่
ปลอดภัยโควิด 19 ตามประเด็น
๖.๓.๑ ประเด็น โควิด 19 ตำบลวิถีใ หม่ปลอดภัยโควิด 19
ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี โดยเน้นการสร้างระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับการระบาดระลอกใหม่
(๑) การเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19 ต่อเนื่องแบบตาสับปะรดในชุมชน
(2) การประเมินคัดกรองสุขภาพใจ
(3) การช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพกาย จิต เศรษฐกิจ สังคม
การสร้างความรักสามัคคี
(๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
แก่ประชาชน และสร้างบทบาทของประชาชน
6.๓.2 ประเด็นตามบริบทของพื้นที่
- ๓๗ -

(๑) ออกแบบกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้/จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(๒) ผลักดันโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เข้าสู่กองทุ นและ
ภาคีเครือข่าย
(๓) ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
(๔) ร่วมสร้างมาตรการของชุมชน นวัตกรรม เวทีความร่วมมือ
ในตำบล เชื่อมโยงกับ พชอ.
(๕) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติแก่แรงงานนอกระบบ
และแรงงานในระบบ ในความปกติใหม่ (new normal) แก่ประชาชน และ
สร้างบทบาทของประชาชนในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต เข้าถึง
บริการสุขภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
๖.๓ บริหารจัดการดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ให้บรรลุเป้าหมาย
7. ประเมินผลการพัฒนา และปรับแผนการพัฒนาเป็นระยะตามบริบท
ถอดบทเรียน สังเคราะห์บทเรียนติดตาม ประเมินผลลัพธ์
8. บันทึกรายการผลดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบล และตำบล
วิ ถ ี ใ หม่ ปลอดภั ย โควิ ด 19 “ชุ ม ชนสร้ า งสุ ข : สุ ข กาย สุ ข ใจ สุ ข เงิ น
สุขสามัคคี” ในระบบฐานข้อมูล www.thaiphc.net
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7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8. ผู้รับผิดชอบ
8.1 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
8.2 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ๕ แห่ง
8.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ – ๑๒
8.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
8.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับ พชอ. และหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
8.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หน่วยบริการสุขภาพระดับตำบล/ทีมสร้างสุขตำบล
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลดความแออัดของโรงพยาบาล เพิ่มความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
9.2 ลดค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาล
9.3 ลดความเลื่อมล่ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
9.4 การออมของประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้น
9.5 เกิดระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ต่อเนื่องในชุมชน

- ๓๘ -

3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด
หลังการบำบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
1. ความสำคัญและที่มา
ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วน โดยกำหนดให้การแก้ไข
และป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการป้องกันการติดซ้ำ โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลที่มีบ ทบาทในการดูแล
สุขภาพของชุมชน จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การค้นหา คัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับยา
และสารเสพติด ขั้นตอนการบำบัดรักษา การติดตามหลังการบำบัดรักษา อีกทั้งนโยบายรัฐบาลให้มีการพัฒนา
ระบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงระดับสากล
ไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการบำบัด
ฟื้นฟูและติดตามประเมินผลการบำบัดรักษา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเอื้ออำนวยการและ
สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเป็นทีมในระดับพื้นที่ในการ
ค้นหาผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงร่วมในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ และเป็นทีมในการติดตามดูแล
ประคับประคอง และเสริมกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการบำบัดและครอบครัว จึงได้จัดทำแนวทางสนับสนุ นการ
ดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาสาสมั ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่ อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน รวมถึงระบบติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ
และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา อีกทั้งช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม โดยไม่หันกลับไปเสพยาซ้ำอีก เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ชุมชนอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องแนวนโยบายการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดของชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา
ในระบบสมัครใจบำบัด
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย
3.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3.2 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค และ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 กรม สำนัก/กอง ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
4.1 อสม. และเครือข่ายมีศักยภาพในการติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน
4.2 ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 50 ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่อง โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
- ๓๙ -

6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด)
ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ
2. ทบทวน พัฒนาหลักสูตร/แนวทางการดำเนินงาน ระบบรายงาน ฐาน
ข้อมูลฯ
3. ชี้แจงแนวทางฯ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน
4. สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ/ต้นแบบการติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ
กอง
และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา
สช.
6. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่าน
การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สสม.

ศบส.

ระยะเวลา
ต.ค.- ธ.ค. 63
พ.ย. - ธ.ค. 63
พ.ย. - ธ.ค. 63
ก.พ. 64
มี.ค. – ก.ย. 64
ก.ค. – ก.ย. 64
ส.ค. – ก.ย. 64

1. รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการดำเนินงานการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
3. ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการ
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางฯ ที่กำหนด
5. เยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
6. ติดตาม ความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน ในพื้นที่
รับผิดชอบ

ต.ค. – พ.ย. 63

1. รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการดำเนินงานการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
3. ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการ
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางฯ ที่กำหนด
5. เยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
6. สนับสนุน ติดตาม ความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน ใน
พื้นที่รับผิดชอบ

ต.ค. – พ.ย. 63

- ๔๐ -

พ.ย.63 – ม.ค. 64
ม.ค. – ก.พ. 64
ก.พ. – ส.ค. 64
มี.ค. – ส.ค. 64
มี.ค. – ส.ค. 64

พ.ย.63 – ม.ค. 64
ม.ค. – ก.พ. 64
ก.พ. – ส.ค. 64
มี.ค. – ส.ค. 64
มี.ค. – ส.ค. 64

สสจ.

1. รับทราบแนวทางการดำเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการดำเนินงานการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
3. ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการในพื้นที่ (ระดับตำบล)
4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. รายงานผลการดำเนินงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ

พ.ย. 63
ม.ค. - ก.พ.64
ก.พ.- มี.ค. 64
มี.ค. - เม.ย. 64
ก.ค. - ส.ค. 64
ก.ย. 64

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 อสม.และเครือข่ายมีศักยภาพในการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดใน
ชุมชน
9.2 มีพื้นที่ต้นแบบการดำเนินการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หลัง ผ่านการ
บำบัดยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของชุมชน
9.3 ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ อันจะส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคม โดยไม่หันกลับไปเสพยาซ้ำอีก

- ๔๑ -

3.6 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
1. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยพบว่าโครงสร้าง
ประชากรเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาโดย 1 ใน 10 ของประชากร
ไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้ส ูงอายุ โ ดยสมบู ร ณ์
(Complete Aged Society)ในปี พ.ศ. 2564 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”(Supper Aged Society)
ในอีก 20 ปี (พ.ศ.2578) ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
จำนวน 6,394,022 คน พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้านคน หรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้านติดเตียง จำเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคมประมาณ 1.3 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 21 จากจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มสัดส่วนการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความ
บกพร่องในการทำงานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่าย
มหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึ งจำเป็นต้องมีการวางแผนในการ
ป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการเตรียมการรองรับหรือการวางแผนที่ดีจะนำมาสู่การ
เกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ
นอกจากนี้การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
โครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานในทุกภาคส่วน และยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นการผลิต การบริการ ซึ่งระบบบริการสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ นำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพมาใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับ
ประชาชนในการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงรองรับการเข้าสู่
สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิท ธิภาพ อีกทั้งแนวทางที่สำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนมุ่ งเน้นให้มีการสร้างเสริมให้คนในชาติมีสุข
ภาวะที่ดีสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และมุ่งหวังให้บรรลุยุทธศาสตร์นี้ด้วยการ
พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุขสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุขโดยการเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต
(Digitally connected health care system of the future) ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการระบบสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จ ในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการบริการในระบบสุขภาพสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภั ย ไร้
รอยต่อและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสในการพั ฒนานวัตกรรมและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ กับ การบริการ เกิดการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน รัฐบาลจึ ง
ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือวางแนวทาง และได้มีการบูรณาการระดับประเทศซึ่งกำหนด
ความชัดเจนไว้ใน “นโยบายข้อที่ 3 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ” โดยมี
ประเด็นสำคัญในข้อ 3.4เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นการสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง หรือ
การดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ๔๒ -

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสัง คม ในประเด็นแผนย่อยการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ในการส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและ
สังคมของผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
ในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้จัดทำแนวทางพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ เพื่อพัฒนาหลักสูตร/
คู่มือ/แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
เจ้าหน้าที่และ อสม. ในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 กลุ่มวัยผู้สูงอายุเป้าหมายในพื้นที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมตลอดจน
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับทีมหมอ
ครอบครัว
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย
3.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ระยอง นครราชสีมา และตรัง
3.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เป้าหมาย
3.3 เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
3.4 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล/อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน
3.5 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
4.1 รูปแบบ/ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (AGING CARE MODEL)
4.2 ผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการดูแลแบบไร้รอยต่อ
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด: จำนวนระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 1 ระบบ
6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด)
หน่วยงาน

กอง สช.

บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา
2. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ
3. ระดมความคิดเห็นกำหนดกรอบ และวางแผนการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้การพัฒนารูปแบบ
5. พัฒนาแนวทาง/หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
6. สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
7. พัฒนาศักยภาพทีมงานระดับพื้นที่
8. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เป้าหมาย
9. รวบรวมองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแล
ผูส้ ูงอายุในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
10. ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ
- ๔๓ -

ระยะเวลา
ต.ค. -ธ.ค. 63
ต.ค. -ธ.ค. 63
ต.ค. -ธ.ค. 63
ต.ค. -ธ.ค. 63
ต.ค. -ธ.ค. 63
ม.ค. - มี.ค. 64
ม.ค. - มี.ค. 64
ส.ค. - ก.ย. 64
ส.ค. - ก.ย. 64
ส.ค. - ก.ย. 64

สสม.

สสจ.

1. รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแล ต.ค. 63 – ก.ย. 64
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
ไร้รอยต่อในพื้นที่
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. สนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ/ระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตามแนวทางการจัดบริการ Health
Service Guideline
5. เยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในพื้นที่รับผิดชอบ
1. รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการ
ดำเนินงานในพื้นที่พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
ไร้รอยต่อในพื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่รับผิดชอบ
๔. พัฒนาศักยภาพ อสม. /อสค. / Family Care Giver โดย
บูรณาการร่วมกับนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน
๕. ดำเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ตามแนวทางการจัดบริการ Health Service Guideline
๖. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
๗. รวมรวมองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
๘. ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาวิชาการและกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสมลดอัตราการป่วยและ
ภาวะแทรกซ้อน
- ๔๔ -

3.7 การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
1. ความสำคัญและที่มา
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายหลักข้อที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสั งคม
ข้อย่อยที่ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ล ะระบบ พร้อมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชน ผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการ
เพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายเพื่อสอดรับกับ
นโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ข้อที่ 3 การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความ
แออัด ลดความเหลื่อมล้ำ ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2564 – 2565 “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” พร้อมทั้งกำหนด
นโยบายที่สอดรับในด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. ให้คนไทยทุก
ครอบครั ว มี ห มอประจำตั ว 3 คน และเพื ่ อ เป็ น การถ่ า ยระดั บ ตามนโยบาย ในปี ง บประมาณ 2564
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดนโยบายระบบสุขภาพ มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ยกระดับระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน และดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย
จิตใจ สังคม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำมาขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดรับ
การถ่ายระดับตามนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานมีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้นโยบายข้อที่
1 ขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงตามภารกิจงาน
สุขภาพภาคประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา
และยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย และเป้าหมาย
การให้บริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
(พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 5 : การ
พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. และโครงการชุมชน
สร้างสุขโดยตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ในปีงบประมาณ 2564 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับ นโยบายและทิศทางการพัฒ นาประเทศด้านสาธารณสุข ประกอบด้ว ย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเครือข่ายกำลังคนมีความรู้ เข้าถึงข้อมูล ตัดสินใจและปฏิบัติได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิชาการ และนวัตกรรมสาธารณสุขมูล
ฐานและสุขภาพภาคประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชน ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเ ครือข่ายให้เกิดการจัดการระบบ
สุขภาพชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ของนโยบายและยุทธศาสตร์ในส่วนที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนรับผิดชอบ จึงได้จัดทำแนวทางพัฒนา
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
2.3 เพื่อพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชน ดังนี้
3.1 ทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแนวทางการดำเนินงาน การ
ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
3.2 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับส่วนกลาง ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนการจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี
3.3 การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ติดตามความก้าวหน้ าและประเมินผลการดำเนินงานสำคัญ
งานสุขภาพภาคประชาชน
3.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน เช่น เว็บไซต์ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน เป็นต้น
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
- มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
- ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
- เกิดระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
- ระบบข้อมูลสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชน
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การ
ปฏิบัติ (ระดับ 5)
5.2 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application (ระดับ 5)
6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
- รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานประจำปี 2563
ต.ค.-พ.ย.63
- เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงฯ และกรมฯ
ต.ค.-พ.ย.63
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564
ต.ค.-พ.ย.63
- รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 กองสนับสนุน ต.ค.-ธ.ค.63
สุขภาพภาคประชาชน
- วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
ต.ค.-พ.ย.63
กอง สช.
- พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
ต.ค.63–ม.ค.64
- ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
ต.ค.-พ.ย.63
- จัดทำแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
พ.ย.-ธ.ค.63
- ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2565
พ.ย.-ธ.ค.63
- ติดตามและประเมินผล
ธ.ค.63-ก.ย.64
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่
เม.ย.-ก.ย.64
- วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ส.ค.-ก.ย.64
- ๔๖ -

สสม.

ศบส.

สสจ.

- รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของ สสม.
- จัดทำแผนปฏิบัติการงานสุขภาพภาคประชาชน ของ สสม.
- ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่
- สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน

ต.ค.-พ.ย.63
พ.ย.-ธ.ค.63
พ.ย.-ธ.ค.63
ธ.ค.63–ก.ย.64
เม.ย.-ก.ย.64
ส.ค.-ก.ย.64

- รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- จัดทำแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของ ศบส.
- จัดทำแผนปฏิบัติการงานสุขภาพภาคประชาชน ของ ศบส.
- ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ระดับจังหวัด และอำเภอ
- สนับสนุนการทำงานกับจังหวัดในการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
- ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่
- สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน

ต.ค.-พ.ย.63
พ.ย.-ธ.ค.63
พ.ย.-ธ.ค.63
พ.ย.-ธ.ค.63
พ.ย.63–ก.ย.64
ธ.ค.63–ก.ย.64
เม.ย.-ก.ย.64
ส.ค.-ก.ย.64

- รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
- จัดทำยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
- จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
- ขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
- ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน
- สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน

พ.ย.-ธ.ค.63
พ.ย.-ธ.ค.63
พ.ย.63-ม.ค.64
พ.ย.63-ก.ย.64
ธ.ค.63–ก.ย.64
ส.ค.-ก.ย.64

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
9. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
2. การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
3. เพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาพชุ มชนให้ส อดคล้องกับ
นโยบายและบรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

- ๔๗ -

3.8 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน
1. ความสำคัญและที่มา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) กำหนดวิสัยทัศน์ใหกระทรวง
สาธารณสุข “เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ขับเคลื่อนสู่ การบรรลุ
เป้าหมายเพื่อให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ภายใตพันธกิจแหงการพัฒนา
และอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพอยางมี ส วนรวมและยั ่ ง ยื น ประกอบกั บ กรมสนั บ สนุ นบริก ารบริ ก ารสุ ขภาพ
มี ว ิส ัย ทัศน์ เป็ น องค์กรหลักในการบริห ารจัด การระบบบริ การสุ ขภาพและระบบสุ ขภาพภาคประชาชน
ให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม มีพันธกิจ มุ่งมั่น
ส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่องซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครื อข่าย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึง กำหนด
นโยบายเพื่อพัฒ นาระบบบริหารจัดการให้ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชนและองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยอาศัยกลไกชุมชนที่เชื่อมต่อกับกลไกภาครัฐในการประสาน
ระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยแกนนำสุขภาพในชุมชน อสม. และภาคีเครือข่ายหลักได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น
ท้องที่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส าธารณสุขเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพและการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้ าง
ความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงได้เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านระบบบริการสุขภาพของประชาชนและชุมชน
ในหลากหลายรูปแบบซึ่งการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อถ่ายทอดทั้งนโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการรวมถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาสุขภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจำหมู่บ้านทั่วประเทศจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เนินการมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าสามารถสร้างการ
เรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง อสม. และประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยการนำไปใช้ประโยชน์ ในการให้
ข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุม ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน ผ่านการฝึกอบรม ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็น
อย่างดียิ่ง ดังนั้น การสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องสอดคล้องกันจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
วารสารสุขภาพภาคประชาชนขึ้น เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารแนวคิด นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพไปยังเครือข่ายความรู้ทางวิชาการ ผลงานจากการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดการระบบบริการ
สุขภาพการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่การนำเสนอ
ผลงานนวัตกรรมเด่นจากพื้นที่ชุมชนตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสุขภาพชุมชนในหมู่บ้านและตำบลอันจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวคิด และแนวทางการดำเนินงานด้านระบบ
บริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนให้กับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
2.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานผลงานความสำเร็จในการจัดการ
สุขภาพชุมชน ให้กับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
- ๔๘ -

2.3 เพื่อสร้างเครื อข่ายและเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบบริการ
สุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนและถ่ายทอดผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
3.2 สาธารณสุขระดับจังหวัด, อำเภอ, ตำบล
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานการศึกษา
3.5 กรม / กอง ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จ ำเป็นด้านระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการระบบสุขภาพชุมชนและสามารถนำพาให้ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และ
คุ้มครองสิทธิของตนเองได้
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่าน
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
5.1 กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงวารสารสุขภาพภาคประชาชน
5.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผ่ านวารสารสุขภาพภาคประชาชนมีการ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและจัดการสุขภาพในชุมชนได้
6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่น ๆ)
ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค. 63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กอง
สช.

1. ชี้แจง ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาทคณะทำงาน
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อ และข้อมูลการส่งผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่
ในสื่อออนไลน์ของกองฯ
3. ดำเนินการผลิตวารสารสุขภาพภาคประชาชน
3.1 จัดจ้างทำวารสาร รวบรวมข้อมูล ผลงานองค์ความรู้ นวัตกรรม
พ.ย. - ธ.ค. 64
และงานวิจัย พร้อมจัดทำต้นฉบับ
3.2 จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยที่ ต.ค. 63 – ก.ย. 64
จะตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 4 ครั้ง
1) ประมวลนโยบายและเอกสารงานวิจัย บทความวิชาการ และ
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
องค์ความรู้ต่างๆ และกำหนดกรอบเนื้อหาภายในฉบับ
2) รวบรวม - เรียบเรียง – จัดทำต้นฉบับตรวจสอบความถูกต้อง ต.ค. 63 – ก.ย. 64
4. ประเมินผลวารสารสุขภาพภาคประชาชน
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบรรณาธิการและจัดทำ
ม.ค. – ก.ย. 64
เครื่องมือประเมินผลสื่อวารสารสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2563
2) ดำเนินการจัดจ้างประเมินผลโครงการกระบวนการส่งเสริมการ ม.ค. – ก.ย. 64
เรียนรู้ผ่านสื่อวารสารสุขภาพภาคประชาชน
3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนและสรุปผลการดำเนินโครงการ
พ.ค. – ก.ย. 64
และผลการประเมินโครงการ
- ๔๙ -

สสม.

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลการส่งผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ไปยัง ต. ค. 63 – ก.ย. 64
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ศบส.

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลการส่งผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ไปยัง ต.ค. 63 - ก.ย. 64
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สสจ.

1. ส่งบทความ ลงวารสารสุขภาพภาคประชาชนผลงานวิชาการตีพิมพ์
2. กระตุ้นการใช้สื่อสุขภาพภาคประชาชน
3. ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานผลงานความสำเร็จในการจัดการ
สุขภาพชุมชน ผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน

- ๕๐ -

3.9 การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
1. ความสำคัญและที่มา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานด้านสาธารณสุข เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงได้สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและยุทธศาสตร์ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้มอบหมายให้กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนเป็นผู้ร ับผิดชอบงานดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา โดยกำหนดแนวทางการ
สนับสนุนงบประมาณ การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีผลการดำเนินงานตอบสนองกับผลผลิต
ของกรมสนับสนุน
ดังนั้น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน องค์กรภาคีเครือข่าย
สุขภาพ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีให้กับองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการและสามารถตอบผลผลิตของกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำแนวทางการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมของ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ให้เกิดการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อผลผลิตของ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ที ่ไ ด้ รับ การสนั บสนุนงบประมาณการสนับสนุน องค์ ก รเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2564
4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564
ผลลัพธ์
1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเจ็บป่วย
และตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง
2. ชุมชนเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการพึ่งตนเอง
3. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รั บการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

- ๕๑ -

6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)

ส่วนกลาง

สสม.

บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ทบทวนและจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนฯ
2. ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการสนั บ สนุ น
งบประมาณ
3. รวบรวมโครงการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการสนับสนุนองค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ ใ นการจั ด การสุ ข ภาพชุ ม ชน เพื่ อ
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
5. จ ั ดประช ุ มคณะกรรมการสน ั บสน ุ นองค ์ กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อพิจารณารับรอง
และให้ความเห็นชอบโครงการจากองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6. แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการฯ แก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ผู้ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบให้ได้รับการสนับสนุนฯ
7. ทำสัญญารับเงินพร้อมตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 1
เพื ่ อ วางแผนการกำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ
9. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบติดตามการ
ดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ http://ngo.hss.moph.go.th
10. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
11. รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์และรายงาน
หลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริง
11. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 2
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพ
12. รายงานผลการดำเนิ น งานสนั บ สนุ น องค์ ก รเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพแก่ผู้บริหาร
13. การเผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน/การ
พัฒนานโยบาย
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการสนั บ สนุ น
งบประมาณ
2. รวบรวมโครงการในพื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบตามพื ้ น ที ่ ด ำเนิ น
โครงการฯ และส่งมายังกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ระยะเวลา
ต.ค. 63
ก.ค. - ก.ย. 63
ก.ย. - ต.ค. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63

พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. - ก.ย. 64
ก.พ. - ส.ค. 64
ต.ค. 64
ก.ย. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ก.ค. - ก.ย. 63
ก.ค. - ก.ย. 63
พ.ย. 63

- ๕๒ -

ศบส.

บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ร่ ว มพิ จ ารณากลั ่ น กรองโครงการที ่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการสนับสนุน
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
4. ร่วมพิจารณาเพื่อรับรองและให้ความเห็นชอบโครงการจาก
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามคำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ใน
การจัดการสุขภาพชุมชน
5. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 1
เพื ่ อ วางแผนการกำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ
6. กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยยึด
ตามพื้นที่ดำเนินโครงการ
7. กำกับ ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงาน
รายไตรมาสผ่านระบบการติดตามองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ใน
การจัดการสุขภาพชุมชน เว็บไซต์ http://ngo.hss.moph.go.th
8. วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินโครงการ และตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายละเอียดงบประมาณโครงการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบราชการ
9. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 2
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพ
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการสนั บ สนุ น
งบประมาณ
2. รวบรวมโครงการในพื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบตามพื ้ น ที ่ ด ำเนิ น
โครงการฯ และส่งมายังกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
3. ร่ ว มพิ จ ารณากลั ่ น กรองโครงการที ่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการสนับสนุน
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
4. ร่วมพิจารณาเพื่อรับรองและให้ความเห็นชอบโครงการจาก
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามคำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน
5. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 1
เพื ่ อ วางแผนการกำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ
6. กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยยึด
ตามพื้นที่ดำเนินโครงการ

ระยะเวลา
พ.ย. 63

ธ.ค. 63
ม.ค. - ก.ย. 64
ม.ค. - ก.ย. 64
ก.ย. - พ.ย. 64
ก.ย. 64

ก.ค. - ก.ย. 63
ก.ค. - ก.ย. 63
พ.ย. 63
พ.ย. 63

ธ.ค. 63
ม.ค. - ก.ย. 64
ม.ค. - ก.ย. 64

- ๕๓ -

จังหวัด

บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน
7. กำกับ ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงาน
รายไตรมาสผ่านระบบการติดตามองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ใน
การจัดการสุขภาพชุมชน เว็บไซต์ http://ngo.hss.moph.go.th
8. วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินโครงการ และตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายละเอียดงบประมาณโครงการให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบราชการ
9. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 2
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพ
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการสนั บ สนุ น
งบประมาณ
2. กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยยึด
ตามพื้นที่ดำเนินโครงการ

ระยะเวลา

ก.ย. - พ.ย. 64
ก.ย. 64
ก.ค. - ก.ย. 63
ม.ค. - ก.ย. 64

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
8. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชลกร ภู่สกุลสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
นางสาววารุณี ทิศสุขใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพชุมชน ส่งผลให้ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในเรื่องการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ

- ๕๔ -

ส่วนที่ 4
เป้าหมายการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน (Small Success)
ประกอบด้วย เป้าหมายการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน (Small Success) แบ่งตามไตรมาส
ระยะ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 1 ปี ดังนี้
-

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ

ส่วนที่ 4 เป้าหมายการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี (Small Success)
ลำดับ

KPI

1.

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก
อสม.หมอประจำบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)

2.
- 56 -

3.
4.

5.

3 เดือน

- พัฒนา Platform อสม.
ปรับปรุงแนวทาง แบบประเมิน ฐานข้อมูล
- เตรียมความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุน
อสม. หมอประจำบ้าน 84,712 คน
(ผลงานปี 63)
- ชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
- อบรม อสม. หมอประจำบ้าน 75,032 คน
(รายใหม่)
ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพใน มีแนวทาง เครื่องมือในการประเมินฯ
การจัดการสุขภาพตนเองได้ ฐานข้อมูล อสค. การชี้แจงแนวทางสู่การ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ปฏิบัติ
(ร้อยละ 70)
ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ - จัดทำแนวทางการดำเนินงาน
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต - ชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
(ร้อยละ 70)
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด - ประชุมเตรียมการจัดทำแนวทาง การ
ได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่อง ดำเนินงานยาเสพติดในชุมชน ปี 2564
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน - มีการชี้แจง/ถ่ายทอดนโยบาย
(ร้อยละ 50)
แนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดใน
ชุมชน
จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุ - ประชุมจัดทำ แนวทาง /คู่มือ/หลักสูตร
ในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
- ชี้แจงถ่ายทอดนโยบายพื้นที่เป้าหมาย
(1ระบบ)

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

- ถ่ายทอดความรู้ อสม.ทุกคน
- ขึ้นทะเบียนประชาชนเขต
พื้นที่ทุกครอบครัว

- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างน้อยร้อยละ 35

- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70

- ส่งเสริม พัฒนา อสค.

- ครอบครัวมีศักยภาพฯ
อย่างน้อยร้อยละ 10

ครอบครัวมีศักยภาพฯ
ร้อยละ 70

สนับสนุนชุดความรู้ แบบ
ประเมิน ฐานข้อมูล

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
อย่างน้อยร้อยละ 20

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ร้อยละ 70

- ดำเนินการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด
ยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา
ในระบบสมัครใจบำบัด

- ติดตาม สนับสนุนทีม
ปฏิบัติการในพื้นที่

- มีคู่มือ แนวทาง /คู่มือ/
หลักสูตร
- พัฒนาศักยภาพทีมงาน
ระดับพื้นที่

- สนับสนุนการติดตาม
เสริมพลัง
การดำเนินงานในระดับพื้นที่

- ดำเนินการติดตาม ดูแล ผู้ป่วยยา
เสพติด หลังการบำบัดรักษา ใน
ระบบสมัครใจบำบัด โดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน (ร้อยละ 50)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน
- จำนวนระบบดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนแบบไร้รอยต่อ 1 ระบบ

ภาคผนวก

ตัวชี้วัดสำคัญงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564
ความสำคัญ
ลำดับ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละของผู้ป่วย
ร้อยละ 70
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจำบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. จำนวนประชาชน
500,000 คน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้เป็น
อาสาสมัครประจำครอบครัว
3. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพ
ร้อยละ 70
ในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่าน
ร้อยละ 70
เกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต
5. ระดับความสำเร็จของการ
ระดับ 5
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชน
สร้างสุขโดยกลไกตำบล
จัดการคุณภาพชีวิต
6. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด
ร้อยละ 50
ได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่อง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุ 1 ระบบ
ในชุมชนแบบไร้รอยต่อ

นโยบาย/
ยุทธฯ กสธ.

√

PA อธิบดี

มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กรมฯ

สงป.

ภารกิจหลัก

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

- 58 -

√

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

เขตสุขภาพ

- 59 -

เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
รวมเขต 1
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
รวมเขต 2
กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
รวมเขต 3

จังหวัด

18
25
15
9
8
7
13
8
103
9
9
11
9
9
47
11
8
15
12
8
54

124
204
99
68
78
45
100
51
769
63
93
117
86
67
426
78
53
130
89
70
420

1,755
2,066
893
806
708
415
970
578
8,191
562
1,048
1,439
843
613
4,505
957
505
1,434
889
642
4,427

(ตาบล)

124
204
99
68
78
45
100
51
769
63
93
117
86
67
426
78
53
130
89
70
420

7
7
7
7
7
7
7
7
56
7
7
7
7
7
35
7
7
7
7
7
35

8
8
8
8
8
8
8
8
64
8
8
8
8
8
40
8
8
8
8
8
40

พื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่

(จังหวัดละ 15 ตาบล)

เป้าหมาย
พืน้ ที่ต้นแบบ
ชุมชนสร้างสุข

ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน* เป้าหมาย ตาบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิต

ข้อมูลพื้นฐาน

(คน)

1,971
2,218
999
1,032
840
531
1,223
672
9,486
640
1,150
1,544
1,022
658
5,014
1,069
560
1,714
1,095
695
5,133

ปี 2563

1

ผลงาน อสม.
หมอประจาบ้าน

(คน)

1,755
2,066
893
806
708
415
970
578
8,191
576
1,037
1,425
844
623
4,505
957
505
1,434
889
642
4,427

(หมู่บ้านละ 1 คน)

เป้าหมาย อสม.
หมอประจาบ้าน
ปี 2564

อสม.หมอประจาบ้าน
2

25,271
22,261
14,022
33,807
2,925
6,305
16,000
8,142
128,733
17,638
20,469
11,932
72,267
15,659
137,965
36,286
21,713
34,473
24,494
17,446
134,412

(คน)

ปี 2559-2563

ผลงาน อสค.

24,088
20,920
12,033
14,544
13,033
2,697
19,192
15,640
122,147
8,617
17,164
15,225
15,303
7,886
64,195
13,285
9,366
18,139
9,249
5,729
55,768

(ราย)

ระยะที่ 1-4 3

19,099
33,218
10,040
10,026
9,979
3,445
16,941
9,663
112,411
6,338
12,009
13,587
9,225
8,040
49,199
9,625
6,614
16,005
10,460
6,321
49,025

(ราย)

ติดบ้านติดเตียง 4

81,675
115,061
41,820
40,146
44,398
10,234
71,957
29,112
434,403
30,320
68,023
63,767
40,568
41,841
244,519
51,926
27,365
76,486
45,273
30,661
231,711

(ราย)

5 โรค 5

40,635
50,351
22,967
23,858
22,882
8,613
33,249
21,618
224,173
17,383
29,386
32,197
26,437
21,172
126,575
29,621
13,959
32,151
18,329
11,424
105,484

(ราย)

เสี่ยง 6

ฐานข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น (Baseline)
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย NCDs ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่ม

อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)

ตารางแสดงข้อมูลเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 จาแนกรายจังหวัด / รายเขต

12,285
14,462
6,251
5,642
4,956
2,905
6,790
4,046
57,337
3,934
7,336
10,073
5,901
4,291
31,535
6,699
3,535
10,038
6,223
4,494
30,989

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมาย อสค.
ปี 2564

12,285
14,462
6,251
5,642
4,956
2,905
6,790
4,046
57,337
3,934
7,336
10,073
5,901
4,291
31,535
6,699
3,535
10,038
6,223
4,494
30,989

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมายผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 64

นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวมเขต 4
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรขี ันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
รวมเขต 5
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
รวมเขต 6

4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
5
5
5
5

จังหวัด

4
6
7
16
11
13
6
7
70
13
7
8
8
10
3
3
10
62
10
11
11
7
7
8
6
9
69

41
52
60
209
124
111
43
73
713
98
106
48
93
104
36
40
110
635
76
93
92
38
65
58
50
59
531

408
329
494
1,452
1,129
973
364
513
5,662
959
930
435
698
977
284
290
1,008
5,581
731
892
687
261
708
441
399
731
4,850

(ตาบล)

41
52
60
209
124
111
43
73
713
98
106
48
93
104
36
40
110
635
76
93
92
38
65
58
50
59
531

7
7
7
7
7
7
7
7
56
7
7
7
7
7
7
7
7
56
7
7
7
7
7
7
7
7
56

8
8
8
8
8
8
8
8
64
8
8
8
8
8
8
8
8
64
8
8
8
8
8
8
8
8
64

พื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่

(จังหวัดละ 15 ตาบล)

เป้าหมาย
พืน้ ที่ต้นแบบ
ชุมชนสร้างสุข

ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

(คน)

435
351
607
1,558
1,206
1,289
392
607
6,445
1,025
1,030
476
744
1,073
383
320
1,084
6,135
781
957
812
278
755
485
425
832
5,325

ปี 2563

1

ผลงาน อสม.
หมอประจาบ้าน

(คน)

408
329
494
1,452
1,129
973
364
513
5,662
959
930
435
698
977
284
290
1,008
5,581
731
892
687
261
708
441
399
731
4,850

(หมู่บ้านละ 1 คน)

เป้าหมาย อสม.
หมอประจาบ้าน
ปี 2564

อสม.หมอประจาบ้าน
2

5,218
8,302
10,198
8,477
9,590
4,377
6,708
12,829
65,699
28,520
19,522
12,968
12,833
18,666
7,560
7,891
12,990
120,950
5,071
24,973
18,943
9,813
7,035
7,838
12,975
7,700
94,348

(คน)

ปี 2559-2563

ผลงาน อสค.

7,158
11,536
11,940
9,483
12,460
7,504
4,899
11,784
76,764
12,637
11,604
8,865
9,870
11,394
2,169
6,730
24,361
87,630
9,260
8,956
11,376
2,950
5,503
7,988
10,871
6,901
63,805

(ราย)

ระยะที่ 1-4 3

4,990
11,330
10,619
13,845
12,170
10,267
4,792
6,373
74,386
10,639
12,250
8,133
7,880
15,824
4,690
7,110
16,740
83,266
9,847
11,700
17,528
3,051
9,471
8,598
13,688
7,134
81,017

(ราย)

ติดบ้านติดเตียง 4

30,971
70,451
58,491
57,424
55,314
56,215
21,677
30,070
380,613
67,751
70,702
37,182
30,912
72,034
17,357
45,354
66,209
407,501
52,289
42,404
100,176
18,166
30,728
40,243
69,521
32,766
386,293

(ราย)

5 โรค 5

9,476
22,063
20,956
21,978
21,626
18,972
7,001
9,007
131,079
20,890
20,383
12,815
11,008
24,834
6,051
11,986
23,245
131,212
14,746
21,693
24,662
4,484
15,104
13,065
25,733
20,338
139,825

(ราย)

เสี่ยง 6

ฐานข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น (Baseline)
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย NCDs ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่ม

อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)

ตารางแสดงข้อมูลเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 จาแนกรายจังหวัด / รายเขต

อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน* เป้าหมาย ตาบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิต

ข้อมูลพื้นฐาน

เขตสุขภาพ

- 60 -

2,856
2,303
3,458
10,164
7,903
6,811
2,548
3,591
39,634
6,713
6,510
3,045
4,886
6,839
1,988
2,030
7,056
39,067
5,117
6,244
4,809
1,827
4,956
3,087
2,793
5,117
33,950

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมาย อสค.
ปี 2564

2,856
2,303
3,458
10,164
7,903
6,811
2,548
3,591
39,634
6,713
6,510
3,045
4,886
6,839
1,988
2,030
7,056
39,067
5,117
6,244
4,809
1,827
4,956
3,087
2,793
5,117
33,950

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมายผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 64

10
10
10
10
10

9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8

7
7
7
7

เขตสุขภาพ

- 61 -

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
รวมเขต 7
นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
รวมเขต 8
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรรี มั ย์
สุรนิ ทร์
รวมเขต 9
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวมเขต 10

จังหวัด

18
26
13
20
77
12
8
14
18
9
6
20
87
16
32
23
17
88
7
9
22
7
25
70

135 1,585
199 2,331
133 1,944
193 2,446
660
8,306
99 1,128
53
617
90
918
125 1,520
62
687
59
687
156 1,886
644
7,443
124 1,617
289 3,753
189 2,546
159 2,122
761 10,038
53
526
79
885
206 2,633
56
607
219 2,705
613
7,356

(ตาบล)

135
199
133
193
660
99
53
90
125
62
59
156
644
124
289
189
159
761
53
79
206
56
219
613

7
7
7
7
28
7
7
7
7
7
7
7
49
7
7
7
7
28
7
7
7
7
7
35

8
8
8
8
32
8
8
8
8
8
8
8
56
8
8
8
8
32
8
8
8
8
8
40

พื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่

(จังหวัดละ 15 ตาบล)

เป้าหมาย
พืน้ ที่ต้นแบบ
ชุมชนสร้างสุข

ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน* เป้าหมาย ตาบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิต

ข้อมูลพื้นฐาน

1,843
2,582
2,075
2,630
9,130
1,227
663
983
1,629
732
820
2,211
8,265
1,727
4,336
2,720
2,355
11,138
573
1,024
2,895
651
2,911
8,054

(คน)

ปี 2563

1

ผลงาน อสม.
หมอประจาบ้าน

1,585
2,331
1,944
2,446
8,306
1,128
617
918
1,520
687
687
1,886
7,443
1,617
3,753
2,546
2,122
10,038
526
885
2,633
607
2,705
7,356

(คน)

(หมู่บ้านละ 1 คน)

เป้าหมาย อสม.
หมอประจาบ้าน
ปี 2564

อสม.หมอประจาบ้าน
2

36,200
52,516
32,348
53,508
174,572
27,410
10,324
13,126
9,957
15,759
4,732
39,052
120,360
29,945
182,566
130,487
15,901
358,899
10,425
10,409
40,462
10,419
41,226
112,941

(คน)

ปี 2559-2563

ผลงาน อสค.

25,237
26,902
20,187
30,449
102,775
8,900
7,931
13,618
27,277
11,241
8,174
29,856
106,997
17,378
24,334
22,129
27,861
91,702
4,284
14,442
24,748
7,421
27,515
78,410

(ราย)

ระยะที่ 1-4 3

11,781
35,240
15,251
19,615
81,887
10,160
5,470
10,909
9,701
8,482
6,619
18,784
70,125
20,729
36,059
24,282
24,377
105,447
5,352
7,975
22,360
4,772
28,581
69,040

(ราย)

ติดบ้านติดเตียง 4

69,395
156,290
68,016
88,220
381,921
32,557
26,604
52,170
69,297
37,287
28,800
107,869
354,584
78,161
202,944
114,157
98,940
494,202
22,084
46,682
87,122
26,887
144,079
326,854

(ราย)

5 โรค 5

36,086
60,923
28,289
50,237
175,535
23,354
12,137
28,323
37,967
15,289
19,561
43,038
179,669
59,974
87,741
72,307
65,764
285,786
11,247
20,667
58,198
14,845
68,116
173,073

(ราย)

เสี่ยง 6

ฐานข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น (Baseline)
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย NCDs ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่ม

อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)

ตารางแสดงข้อมูลเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 จาแนกรายจังหวัด / รายเขต

11,095
16,317
13,608
17,122
58,142
7,896
4,319
6,426
10,640
4,809
4,809
13,202
52,101
11,319
26,271
17,822
14,854
70,266
3,682
6,195
18,431
4,249
18,935
51,492

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมาย อสค.
ปี 2564

11,095
16,317
13,608
17,122
58,142
7,896
4,319
6,426
10,640
4,809
4,809
13,202
52,101
11,319
26,271
17,822
14,854
70,266
3,682
6,195
18,431
4,249
18,935
51,492

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมายผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 64

กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
รวมเขต 11
ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล
รวมเขต 12
ภาพรวม

จังหวัด

8
53
389
8
70
744
23
169 1,553
8
48
321
3
17
103
5
30
178
19
131 1,075
74 518
4,363
10
87
723
13
77
593
12
115
642
11
65
670
8
58
380
16
127 1,023
7
36
279
77 565
4,310
878 7,255 75,032

53
70
169
48
17
30
131
518
87
77
115
65
58
127
36
565
7,255

(ตาบล)

7
7
7
7
7
7
7
49
7
7
7
7
7
7
7
49
532

8
8
8
8
8
8
8
56
8
8
8
8
8
8
8
56
608

พื้นที่เดิม พื้นที่ใหม่

(จังหวัดละ 15 ตาบล)

เป้าหมาย
พืน้ ที่ต้นแบบ
ชุมชนสร้างสุข

ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน* เป้าหมาย ตาบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิต

ข้อมูลพื้นฐาน

446
827
1,889
393
166
202
1,404
5,327
802
658
682
719
850
1,168
381
5,260
84,712

(คน)

ปี 2563

1

ผลงาน อสม.
หมอประจาบ้าน

389
744
1,553
321
103
178
1,075
4,363
723
593
642
670
380
1,023
279
4,310
75,032

(คน)

(หมู่บ้านละ 1 คน)

เป้าหมาย อสม.
หมอประจาบ้าน
ปี 2564

อสม.หมอประจาบ้าน
2

9,435
6,898
36,253
4,693
3,510
10,919
31,622
103,330
13,631
6,708
30,374
18,190
6,972
31,480
8,537
115,892
1,668,101

(คน)

ปี 2559-2563

ผลงาน อสค.

5,844
6,732
20,838
5,653
2,866
1,310
22,024
65,267
13,822
7,157
8,519
15,270
5,649
15,343
3,445
69,205
984,665

(ราย)

ระยะที่ 1-4 3

6,362
10,386
30,409
4,162
2,856
2,263
19,312
75,750
11,248
8,130
10,654
11,541
5,670
25,210
3,802
76,255
927,808

(ราย)

ติดบ้านติดเตียง 4

25,322
34,893
107,954
21,424
20,911
10,230
82,620
303,354
55,969
48,703
28,514
41,059
29,570
95,452
17,145
316,412
4,262,367

(ราย)

5 โรค 5

9,765
11,487
50,472
8,061
6,002
3,811
20,686
110,284
18,715
21,227
18,364
22,099
12,329
33,293
8,600
134,627
1,917,322

(ราย)

เสี่ยง 6

ฐานข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น (Baseline)
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย NCDs ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่ม

อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)

ตารางแสดงข้อมูลเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 จาแนกรายจังหวัด / รายเขต

2,723
5,208
10,871
2,247
721
1,246
7,525
30,541
5,061
4,151
4,494
4,690
2,660
7,161
1,953
30,170
525,224

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมาย อสค.
ปี 2564

2,723
5,208
10,871
2,247
721
1,246
7,525
30,541
5,061
4,151
4,494
4,690
2,660
7,161
1,953
30,170
525,224

(คน)

(หมู่บ้านละ 7 คน)

เป้าหมายผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 64

อ้างอิงจาก: 1. จานวน อสม.หมอประจาบ้าน ปี 2563 จากฐานข้อมูล www.thaiphc.net ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
2. จานวน อสค. ปี 2559 - 2563 จากฐานข้อมูล http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
3. จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 -4 จากฐานข้อมูล Health data center (HDC) ณ วันที่ 31 ต.ค. 63
4. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง รวมถึงผู้สูงอายุที่มีอายุ 86 ปีขึ้นไป จากฐานข้อมูล Health data center (HDC) ณ วันที่ 18 ธ.ค. 63
5. ผู้ป่วย NCDs 5 โรค ปี 2559 - 2563 ได้แก่ (1)โรคความดันโลหิตสูง (2)โรคเบาหวาน (3)โรคหัวใจขาดเลือด (4)โรคหลอดเลือดสมอง และ (5)โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง ปี 2559-2562 วิเคราะห์โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
และผู้ป่วย NCDs 5 โรค รายใหม่ ปี 2563 จากฐานข้อมูล Health data center (HDC) ณ วันที่ 31 ต.ค. 63
6. ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเสี่ยง คือ จานวนคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการทั้งประเทศ ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 62 ยังไม่รวมถึงข้อมูลกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบริบทของพื้นที่
* จานวนหมู่บ้านตามประกาศข้อมูลทางการปกครอง เรื่องแจ้งข้อมูลทางการปกครอง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : https://www.dopa.go.th/news/download/6125
ข้อมูลหมู่บ้านรายจังหวัด : https://multi.dopa.go.th/pab/assets/modules/news/uploads/29ac9fe31fca32d67bf9adfa1b54f5eb58edf1943e2d17173306339303145546.pdf

12
12
12
12
12
12
12

11
11
11
11
11
11
11

เขตสุขภาพ
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แนวทางการดำเนินงาน “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”
ปีงบประมาณ 2564
1. ที่มาและความสำคัญ
นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัค รสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ให้เป็นหมอประจำบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพให้ ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณ ภาพการบริการในแต่ล ะ
ระบบ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล
ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. และการยกระดับคุณ ภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายของการสาธารณสุข โดยกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต 3 ด้าน คือ การบริการปฐมภูมิและบริการทางด้านสาธารณสุขใน
ฐานะเป็ น แกนนำสู่ การบู ร ณาการของบริ การสุ ขภาพ นโยบายและกิจกรรมในพหุ ภ าคส่ วนร่วม และการ
เสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน ซึ่ง อสม. เป็นรูปธรรมหนึ่งในการเป็นแกนนำบูรณาการบริการปฐมภูมิและ
บริการทางด้านสาธารณสุข มีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหมอเวชศาสตร์ครอบครัวในการ
ดูแลประชาชนให้ มีสุขภาพและคุณ ภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปีงบประมาณ 2563 กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพได้
ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 84,847 คน
ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้มแข็ง
มีคุณภาพ ทั่วถึงและยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายให้คนไทย ๒๕ ล้านคน มีหมอประจำตัว 3 คน มุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม มุ่งให้เกิดผลลัพธ์กับประชาชนทั้งด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต ในความสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี และปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ในวิถีชีวิตใหม่อย่างเป็น
รูปธรรมได้จริงจากการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยหมอคนที่ 1 คือ อสม.
หมอประจำบ้านหรืออสม. ที่อยู่ในชุมชนและใกล้ตัว ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตร หมอคนที่ 2 คือ หมอ
สาธารณสุข ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน และหมอคนที่ 3 คือ หมอเวชศาสตร์
ครอบครัวประจำตัว อยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งใกล้ใจประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมี
หมอประจำตัว 3 คน เป็นการมุ่งสร้างระบบสาธารณสุขทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และมีที่ปรึกษาเมื่อเวลา
เจ็บป่วย เน้นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของ 3 หมอ เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแล รักษา และส่งต่อ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง การดำเนินงานนี้ถือเป็นของขวัญที่ทางกระทรวงสาธารณสุข จะมอบ
ให้ กับ ประชาชนในช่วงการเฉลิ มฉลองต้อนรับปีใหม่ 2564 นี้ เพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงบริการให้ กับ
ประชาชนทุกครอบครัวอย่างเท่าเทียม
2. คำนิยาม
หมอประจำตัว 3 คน หมายถึง ระบบบริการทีใ่ ห้คนไทยทุกคน ทุกครอบครัวมีหมอดูแล ให้บริการใน
ทุกระดับของการเจ็บป่วย โดยหลักการทำงานของทีมหมอครอบครัวประจำตัว 3 คน คือ การทำให้ประชากร
แต่ละครอบครัวรู้จักและเข้าถึงหมอประจำตัวทั้ง 3 คน และเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องได้รับบริการ
สุ ข ภาพ จะได้ รั บ บริ ก ารจากหมอทั้ ง 3 คน ตามลำดั บ ความต้ อ งการ โดยหมอทั้ ง 3 คนจะมี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกัน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรักษาและข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง และ
การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในสถานบริการไปกี่ครั้งก็จะมี
โอกาสพบหมอประจำตัวคนที่ 3 ของตัวเอง โดยหลักการแล้วผู้ป่วยจะเข้าถึงหมอคนที่ 2 ได้ ก็โดยการส่งต่อ
ของหมอคนที่ 1 และเข้าถึงหมอคนที่ 3 ได้ โดยการส่งต่อของหมอคนที่ 2 เมื่อออกจาก รพ. หมอคนที่ 3
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ต้องประสานไปยังหมอคนที่ 2 และคนที่ 1 ให้รู้ เพื่อการติดตามในระดับตำบลและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดย
กำหนดหมอทั้ง 3 คน 3 ระดับไว้ดังนี้
หมอคนที่ 1 คือ อสม. ทำหน้าที่เป็นหมอประจำบ้าน โดยวางแผนการทำงานของ อสม. ใหม่ แบ่ง
เขตการรับผิดชอบ อสม. 1 คน รับผิดชอบประชาชน 8- 15 หลังคาเรือน ให้การดูแลเบื้องต้น ทำหน้าที่หลัก
เชื่อมประสานกับหมอคน 2 และหมอคนที่ 3
หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการปฐมภูมิ ทั้ง
รพ.สต., PCC, คลินิกชุมชนอบอุ่น ครอบคลุมบุคลากรทุกสาชาวิชาชีพทั้งพยาบาล เภสัชกร นักสาธารณสุข
ชุมชน และวิชาชีพอื่น ๆ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ไม่ว่าจะวิชาชีพใดก็ตามรับผิดชอบประชากร 1,250 คน
หรือ 1 - 3 หมู่บ้าน นอกจากมีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแล้ว ยังต้องเชื่อมต่อประสานงานกับ
อสม. และหมอคนที่ 3
หมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมายถึงบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ที่ผ่านการเทรนเวช
ปฏิ บั ติ ค รอบครั ว (Fam Med) โดยกำหนดให้ ห มอ 1 คน รับ ผิ ด ชอบประชากร 10,000 คน หรือ 1-3
รพ.สต. ต้องประสานเชื่อมต่อกับหมอคนที่ 1 และ 2 อย่างใกล้ชิด นอกจากดูแลผู้ป่วยแล้วต้องดูแลและทำให้
หมอคนที่ 1 และ 2 มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพิ่มการเข้าเข้าถึงบริการสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีหมอประจำตัวครบ 3 คน
3.2 เพิ่มความครอบคลุมให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องที่บ้าน
4. ตัวชี้วัด
4.1 จำนวนประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนให้การดูแล (25 ล้านคน)
สูตรคำนวณ = จำนวนประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนให้การดูแล x 100
จำนวนประชาชนคนไทยทั้งหมดในพื้นที่
4.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สูตรคำนวณ = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี x 100
จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน
5. บทบาทหมอประจำตัว 3 คน
5.1 บทบาท อสม.หมอประจำบ้าน (หมอคนที่ 1)
1) สื่อสารให้ประชาชนรู้จัก 3 หมอ (มอบบัตรแนะนำตัวหมอประจำตัว 3 คน)
2) พาหมอสาธารณสุขเคาะประตูบ้าน “มอบการดูแลถึงบ้าน” “ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง”
และลงพิกัด ผ่าน App. “3 หมอรู้จักคุณ”
3) จัดกิจกรรมบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
4) พัฒนาและเป็นพี่เลี้ยง อสค. ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ให้มี “คุณภาพชีวิตที่ดี”
5) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่าน App. “3 หมอรู้จักคุณ”
5.2 บทบาท หมอสาธารณสุข (หมอคนที่ 2)
1) คัดเลือก และบันทึกข้อมูล อสม. หมอประจำบ้าน (เพิ่มจากปี 63) หมู่บ้านละ 1 คน ใน
ww.thaiphc.net
2) พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2564
3) บันทึกข้อมูลรายชื่อ เบอร์โทร. 3 หมอ ผ่าน App. “3 หมอรู้จักคุณ”
4) ร่วมกับ อสม. มอบบัตรแนะนำตัว หมอ 3 คน และ Gift set ของขวัญ
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5) ทำหน้าที่เป็นหมอใกล้บ้าน มอบการดูแล “ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับบริการถึงที่”
ร่วมกับหมอคนที่ 1 และ คนที่ 3
6) ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผ่าน App. “3 หมอรู้จักคุณ”
5.3 บทบาท หมอครอบครัว (หมอคนที่ 3)
1) ร่ ว มกั บ หมอคนที่ 1 และ 2 มอบบั ต รแนะนำตั ว หมอประจำตั ว 3 คน และ Gift set
ของขวัญ
2) ให้คำปรึกษาหมอคนที่ 1 และ 2 ผ่าน App “3 หมอรู้จักคุณ” และ App. “คุยกับหมอ”
3) ทำหน้าที่เป็นหมอใกล้ใจมอบการดูแล “ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับบริการถึงที่” ร่วมกับ
หมอคนที่ 1 และคนที่ 2
4) ดูแล รักษา ประสานงาน และส่งต่อช่องทางพิเศษ
5) ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผ่าน App. “3 หมอรู้จักคุณ”
6. เป้าหมายการดำเนินงาน
6.1 เป้าหมายระยะสั้น : ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
1) มีบัตรแนะนำหมอประจำตัว 3 คน (ได้รับทุกครัวเรือน)
2) ชุดของขวัญสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
3) ให้คำปรึกษาผ่าน App “3 หมอรู้จักคุณ” และ App. “คุยกับหมอ”
6.2 เป้าหมายระยะยาว : คนไทยทุกครอบครัว
หมอคนที่ 1 เยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำ คัดกรอง ช่วยเหลือ ดูแล
หมอคนที่ 2 ให้บริการถึงบ้าน ประสานงานหมอคนที่ 1 และ 3 ดูแลสุขภาพ ประสานงาน
และส่งต่อผู้ป่วย
หมอคนที่ 3 ให้คำปรึกษา รักษา ประสานงาน ส่งต่อช่องทางพิเศษ
7. Small Success
3 เดือน
- กำหนดหมอประจำตัว 3
คน และพื้นที่ทกี่ ำหนด
- ชี้แจงทำความเข้าใจ
นโยบายคนไทยทุกครอบครัว
มีหมอประจำตัว 3 คน
- อบรมหมอประจำตัว 3 คน
ให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหมอ

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

- จัดทำข้อมูลสถานะสุขภาพ
- กำหนดรูปแบบการ
จัดบริการ
- จัดบริการส่งเสริมป้องกันโรค
-จัดระบบการให้คำปรึกษา
- จัดระบบการดูแลส่งต่อ
- อบรม อสม. หมอประจำ
บ้าน 75,032 คน

- ประชาชนคนไทย ร้อยละ
34 ของประชาชนคนไทย
ทั้งหมดในพื้นที่มีหมอ
ประจำตัว 3 คนให้การดูแล
- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจำบ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างน้อย ร้อยละ 35

- ประชาชนคนไทยร้อยละ
40 ของประชาชนคนไทย
ทั้งหมดในพื้นที่มีหมอ
ประจำตัว 3 คน ให้การดูแล
- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างน้อยร้อยละ 70

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
8.1 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8.2 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน
และอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ปงบประมาณ 2564
ชื่อ – นามสกุล อสค. .............................................................................................................................................
ขอมูลทั่วไปของกลุมผูปวย ปจจุบันปวยดวยโรค (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ผูสูงอายุตดิ บานติดเตียง (LTC)
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)
ผูพิการ/ผูดอยโอกาสที่มภี าวะพึ่งพิงอื่นๆ ระบุ...........................
สวนที่ 1 ศักยภาพตามบทบาทของ อสค. ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
เจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม.หมอประจําบานประเมินและรายงานในฐานขอมูล อสค.
การดําเนินงาน
สวนที่ 1 ศักยภาพตามบทบาทของ อสค. ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ทําได (1) ทําไมได (0)
1. การควบคุมอาหาร เชน ลดหวาน มัน เค็ม
2. การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย เชน กินยาใหตรงเวลา และไปพบแพทยตามนัด
3. การออกกําลังกายที่เหมาะสม
4. การดูแลสุขภาพจิต (ความเครียด ซึมเศรา เสีย่ งฆาตัวตาย)
5. การจัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเหมาะสม
6. การถายทอดความรู และชวยเหลือ ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว รวมทั้งผูที่อยูใ นภาวะพึ่งพิง
รวมคะแนน
สวนที่ 2 ประเด็นที่กลุมเปาหมายไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 4 ดาน
คําอธิบาย : เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ประเมินคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน และ อสค. ตามประเด็น
คุณภาพชีวิต 4 ดาน โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองวาง ใหตรงกับการผลการดําเนินงานจริงดังรายละเอียดตอไปนี้
ไดรับ ไมไดรับ
องคประกอบ
ประเด็นที่กลุมเปาหมายไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(1)
(0)
1) ดานรางกาย
1.1 ไดรับอาหารที่เหมาะสม (ลดหวาน มัน เค็ม)
(Physical domain) 1.2 ไดรับยาที่ถูกตอง เชน ตรงตามผูปวย ชนิด ขนาด วิธีการ และเวลาที่แพทยสั่ง
1.3 มีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย
2) ดานจิตใจ
2.1 มีการประเมินสุขภาพจิตโดยแบบประเมินความเครียด (ST5)
(Psychological
2.2 มีการดูแลสุขภาพใจ ใหคําแนะนํา พูดคุย ใหกําลังใจใหรสู ึกมีคณ
ุ คา และภาคภูมิใจในตัวเอง
domain)
2.3 ไดรับคําปรึกษา แนะนําชองทาง หรือเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิต เชน สายดวน
สุขภาพจิต 1323 งานอดิเรก ดูหนัง ฟงเพลง การใชกัญชาทางการแพทยและสมุนไพร ฯลฯ
3) ดานความสัมพันธ 3.1 มีเครือขายสุขภาพ เชน ทีมหมอครอบครัว อสม. หรือมี อสค. เยี่ยมติดตามดูแลและตรวจ
ทางสังคม (Social
สุขภาพเปนประจํา
relationships)
3.2 ไดรับโอกาสทางสังคม และมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมที่เทาเทียมกับคนในชุมชน
ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย
3.3 สามารถดํารงชีวิตตามความจําเปนขั้นพื้นฐาน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดอยางปกติสุข
4) ดานสิ่งแวดลอม
4.1 มีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพใหเหมาะสมกับผูป วย ไดแก ราวจับ ทางลาด หองนอน
(Environment)
หองน้ํา ฯลฯ
4.2 มีการกําจัดของเสียจากการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นจากการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย
(ขยะอันตราย, ขยะติดเชื้อ)
4.3 มีการดูแลความสะอาดที่อยูอาศัย ไมเปนแหลงเพาะพันธุโรค
รวมคะแนน
ผลการประเมิน :

ผาน

ไมผาน

การผานเกณฑคุณภาพชีวิต ตองไดคะแนนรวมจากสวนที่ 2 ผานอยางนอย 8 ขอ จาก 12 ขอ และครอบคลุมทุกดาน
การผานเกณฑครอบครัว : ตองไดคะแนนรวมจากสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 รวมกันไมนอยกวา 13 คะแนน (อยางนอยรอยละ 72) ทั้งนี้ในสวนที่ 2
ตองผานเกณฑคุณภาพชีวิตที่กําหนด
การรายงาน : เจาหนาที่สาธารณสุขบันทึกผลการประเมินในฐานขอมูล www.thaiphc.net
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1~b{J'U 1'lJ(911:IJviflru~m'j:IJfl1'jm:IJ-ifB

(cr) m..:Jb'l'l'W~Vll'Ufl'j
1~bU'U1'lJ(911:IJviflru~m'j~fl11m:IJ-ifB
,

~ (bTl) rl1V1'U1'!

AI'!b~ 8fl81?f 1?f:Wm?f1511

ru?f'lJ'lJ';i~
\]lV1l1U
l'U ~ bvi'U
,
'U

1~b tJ'U1 tl (i\l~bb 'U'Uvh CJ'lJ';i~fl1I"1,i
.vB (9)bTl 1 ~fl ru~ m1~fl11
1~ 1il'Ub'lJ(91?,f'lJ.fllW 'j ~~'U .fllfl

AI'!b~B fleJ1?fl?f:Wfl 1?f151 'jru?f'lJ'lJ
1~\]1V1l1U
l'U~ bvi'U 'j~~'U~..:JVlll'!
,
'U

bbrt~ 1~ ~'U'lfl ~ b?f'UeJ11 CJ~eJ eJl?fl?f:W fl1?f 1511 ru?f'lJ'lJ'j~
\]1 VllIU1'U
~ bvi'U
,
'U

bbrt~1~U'UVifl~rt fl11AI'l b~ eJfl1'U\)1
'U.vB:IJrt
B b~ fl'l'l1Bt1fl~fl11AI'!
~
'U
'"
B?f:IJ. ~bvi'U (911~';i~CJ~bJmVltllV1'U1'! ~..:J-U
bu'UVI'U..:J~'EJ(.iB'lJ~l'!m~'I'I1J..:J?f1511ru?f'lJ,

b~Bfl

,

((9)) ';i~~'U~..:JVlll'l mtJ1'Ub~B'U6'UJlfl:IJ
(Iv) 1~~'Ub'lJ(91?f'lJm'Wbbrt~1~Iil'Umfl
,

(sn) 1~~'U'lfl~

mtJ1'Ub~B'U:lJmlfl:IJ

mtJ1'Ub~B'Ufl~mW'Ul5
,

.veJ (9)ct 1 ~ flru~ m1~

fl1'j AI'l b~ en B l?fl?f:W fl1?f151'jru?f

'lJ'lJ1~\]1V1l1U
l'U ~ bvi'U 1~ ~'U'lfl ~
'U

b?f'UB~ a fl11 AI'l b~ eJfl eJ1?fl?f:W fl1?f1511ru?f'lJ'lJ1~\]1V1l1U

"

81 ?fl ?f:Wfl1?f1511ru?f

{'U ';ieJ..:J~..:J,i~ rt fl11~\)11rul{'U

,

,

'lJ'lJ1 ~"illV1l1U
l'U~ bvi'U ~ \)11rul
'U

l'U'j~ ~ 'U'lfl~

,

~ Bflru~ m1~fl11e:ll'UJ

tJ fl11AI'! b~ B fl

1B..:J'lJB..:Jflru~ m';i~ rrrs

~..:Jfl~lJ1~~mtJ'Uvi~1'l

n

.vB (9)ct fll1 'lJ1 ~ fl11"1b tJ 1~ fl, ru .eJ1?f 1 ?f:Wfl'j?f 151 'j ru?f"\J'lJ'lJ1 ~ \]lV1l1U l'U ~ bvi'U1 ~ ~ 'UI'll 'Urt
';i~~'\.JBlb.f1B 1~~'\.J-:il..:JVlll'l';i~~'\.Jb'lJ(91?f'lJm'W
';i~~'\.Jmfl
,
.

((9)) 1~-:il\lVlll'!'lJl~fl1mn

bbrt~'j~~'\.J'lfl~

tJl~flrueJ1?f1?f:wm?f
,

:i1~..:J~B1'lJ,i

1511ru?f'lJ'lJ
l~\]lV1l1Ul'U~
''U

bvi'U 1~~'\.J1'11'\.Jrt

';i~~'\.J.fllfl bbrt~1~~'U'lfl~

('lJ) m?fl?f:Wfl'j?f1511ru?f'lJ'lJl~\]lV1l1Ul'Uvi'lJ
,
'U
1~Al'!b~Bflm?fl?f:Wfl1?f151'jru?f'lJ'lJ'j~\]lV1l1Ul'U~bvi'U';i~~'U'lfl~
,
'U

;;U~..:Jl'U 1'U~'Uvi~ bl"1~'lflmbl'!'U.fllfl11'i'

-;..J

~..:JVlll'lrt~ (9) fl'U

(fl) eJ1?fl?f:WflJ?f1511ru?f'lJm..:Jb'l'l'W~Vll'Um~bvi'U
, ,

';i~~'\.J-:il..:JVll~bbrt~';i~~'\.J'tll~

(..:J)eJ1?fl?f:Wfl';i?f151';iru?f'lJfl1';i
1'V'lVheJl tJ t:-J~(91 u vi-:J'lh~b '1'11"11'I'ItJ~bl>i'U
,
.veJ (9)'0 eJ1?fl?f:wm?f1511ru?f'lJ'lJ'j~\]1
"cu
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VllIU1'U~ bvi'U :i1~'I'I51~{'U11..:Jlrt?f ..:J?f1'l1~~'\.J11'!1~~'U
"

"

- ~-

1'IX m~Vl~1-:)?l151CHU?l'iJ ~ lb ih,Jnl~b?l'U eJ~eJeJ1?11?1~f1~?l151~ru?l'iJ~
, bvl'U b~ eJ'iJeJ
~~~~I'iJVll'Ubf1~eJ-:)~I'lJ~?I~ cJ1rmu el'UbU 'U~?I~~b?l~ ru~~~ b~f1f1rul[1~ru i'Ub 'V11E.Jrub~'U~b~f1f1rul[1~ru (~, -:),[1,)
.veJ

(9)b'1i

"

•

QJ

q

QJ

q

I'm.]n-!]'V1mE.J11
~1 E.Jm~'iJeJ~~~~l'lJVll'Ubf1~eJ-:)~I'lJ~?I~
mmru el'Ubu'U~ ?I~~b?l~qj~-:)~b~n~ rulmru

-ireJ (9)~

mru~~uqj'V111

'Uf11~tJlJu~ m~tJ~~f11

~d1'lXeJ5U~m~?I,rU?I'Y'UU1f11~~'iJ[ll'\"j

bu'U~iiJlil QE.J;ff'iJll'1

"

-r~~'U(1l1'lilE.J11f11~m~Vl ~1-:)?l151~ru~'iJ

illJU&i~I'lJf11~uVl'U

-r\i~'U(1l111m~m~Vl~1-:)?l151~ru?l'iJ
~
,
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b~fl1 ~f11<jfl\91 b~ an
uasu

fl1~l~lJ

m~lDl<jru?l"ULJ<j~lihvnJulu~

,

<j<j~\911111(9l~LJ<j~~~A m11~i( U~~ U u~f11<j~"Um'V'l

m<jfl\91 b~ flnfl1~1?llJl"l<j~lDl<jru~"ULJ<j~-;J1Vl~U1U~

,

"

m~'VI<j'J~ ~IDl <jru~"U ~ ~n lVlU\91<jl ua ~b€i (J\91?!l"U1

b~U 11~~~fl1 LJ.Q

6'l1"lJ1Vlin

Glkl 6'l1"lJl

6'l1"lJl~

nI'Hlh~~l~UeJ~ntibb61::f11U~:whf1~19l~eJ

Gl

VlmtJ~~

m<j~lb\lu~lU"ufll

bb(l~b~ mn\91~Ubb~'J?l1111<jmb
b\91tJ:ilf11<jb~1<j~1~

bb!;j~Vl~,j'lu:ilm<j(9l<j'JIil~€lU
'tI

~Jlb?lllfl

€l~:W. ~b~tJ'JnuhA~bn\91lillflI"lUVl~fl~~l

'Vi~m~lilltJ 1 LJ~ AUVl~fl~ (9l1~u

"

~1<j'J1il

AUVil UlU<jlU<j'Jll.vflll!;j 'IJ

i bA<jl~~.vflll!;j'U

.

~fl1<jLJ<j~?llU~lUfl1<jb~

m<jLJ<j~IiJ'U~!;jm<jmuAll'IJ,

b~U ~"uflUb "u~f11<j\911 b\lWl1U~-rr\91 blilU

"

~~lillflb~flhI"lVl~fl~mmb~flhA

HI ~~'VI1~~<j~bb!;j~'VI1~e)flll

~~bfl~flU~fl1<jru~l~
'I

<jltJ~lUfl~l~~

(b'liU~lU~

\911'V'llVi~)

.,I ~€l~<j€lUI911Vl~eJ<jeJU'tf:lJ"Uu
'U
,

mti B~btJU<j~UU b ~~'IJ b~m.vB~ 1~B~1~<jl\91b ~1 YI'Ub'J!;jl

1<j~1~ m<j'Jl~bb~'Ufl1<jmUl"lll

, hA

m<j\911 b\l'U:lJl~<jm~fllUfl:lJ

hA

,

(9l!;j€l\91IilU

fl~n'U b<jA bb!;j~1-ti-Ufl11m~B'VitJ
\91~~m<jbn
\91b
<jfl !;j\91e)~<jlm~bn \91bb!;j~e)
~<jlm<j~ltJ"iIlflb1A
'U
,
.

~ l'U bA~ B'li 1 tJ~ ~ m <jb~ flll b(J~n 'U~ ~ <j~UU.fll ~ 1 UVi~ U l'U ua ~ <j~Vil1~Vl~

"

.

"

U lU b~ fl~~ l~A 'J l11LJ!;j €l\91iltJ

1VfnuLJ<j~"ul"uU 1UVi~,j' lU"ufl~~'Ubfl~ bb!;j~Vl~Ul'U~U Ib\91tJm<j:il~lu~l11"ufl~~ll"uU

6'l1"lJ1Vi kl fll1ci~b6'l~:W6'l"lJ.fll'W

•

Vl11ltJ~~ m<j\911b\l'U~1'U"ufl~ eJ?!:lJ.b 'Um<j~~b?l~ll b~LJ1~'lfl'lfUb~:W?l1l1~llti~

m~Vii( fl~~fl1~A1U

UIil~ tJ~ 1~1~~

,~i{'ULJ~11 nu l"U€l~\91'UbB~

tJUlfl~'Vh

IiV

m~:il'V'l'1~fl~1:lJ~'Um'V'l1lJ~~LJ<j~?!~A

VlmtJ~~

GIl

llfl\lVll

"

b'li'U 1"UlJ'U1'Ub~B\91~~ ml11~'Ub!;j~~~~

bUlVll1U

btJ'U~'U b~Bm~U~<j~~~

6'I"lJ.fll'W~~·lnJ"lJti

•

•

'I

b~ fl"1l1tl1 ~fl'U bU'lfll'lf'U:il?!'Um'V'l~~~

'I'

'I

Al111?!'U
b~ flb Vf'lfll'lf'U~'Ubm
btJ'U'lf11'lf'U?I'U.fl1'V'l~~~~
l'ULJ'VlLJ1'V1~lf1ruv 1~ bbn (9'))~€1\91~B\l
,
'I
'I
'I
11.1

<I

1 'U"1l11'lfU
b'li'U fl~ II 111 tJ~U~Vl
fl\l1~'V'l~ flll fl~111
tJvll\llU~~
'I
'I
'I

\v) 1~h-ruv~\l

fl~11~~fl1<j~'lilmVl~fl~lbfl~1~1~
'I
'U

fl1<jm<jb'VI1Vl~mbm 'U-Urum
V

1Vfr11mm~n

~ ~ bfl~ bb!;j~b.v1~~~ 'U ~ b~ tJ\l ~ flU ruVll?!'1J .fl1'V'l~~
Q.J

.fll1~ bA~ tJ\91 ~lJb~~l

(Listen)

bb(l~m<j~~b?!~l1 1~Al111~~1'U~'U.fl1'V'l~
'U
'I

fl1<j\91bb!;j~l'U~~hAU
'U

b~m.Jb~B'Um:lJ1t)€llm<j

l"l<jflUfl-r'J 'If:lJ'lf'U
fl11il~fl~1<j~luVlflm~lilltJ'lil1Vl~Bi'VltJ'lf11'lf'U'1'1
'I

(Link)

fl~l ~ fl bti B~ b\91tJfl1~'V'l.'U \91A'I tJnu~ 'IJ thmb!;j~rul

6'lli5'1~ru6'l'U m~~B?m

"

1'U'lf11'tf'U1~bbn
'I
Q.J

•

u~~1\911:lJVi:lJBi\l fl1JLJJ~?!lUnUb"~'

tJ

~ ~\lm<ju<j'H 'VI1Vl~mbm 'U-uruVll b'li'U -ru'i4~

bb'U~oJl1Vf-UflA\91b~fl'U1IilbbriA'U~'VIfl"U11il
LJ61BLJbtJ'U1~nl~\lh

fl1~'lil tJ1 m~-rufl1<j-r

'\

fl~111
tJ~'IJ \lBl tJ<I ~ b~uth
,

1Vfml:lJ~b~fl~m<j\91~~1Iil~'Ubm
'U
'U

Vi~BLJB

V{fl~ B'U'UB'U

~~b?!~:lJ?!'Um'V'l
'IJfl~n'U hA~ bn\91lillfl
,

<jl11~~m<jb~1<j~1~

(Look) f11<j'IJtl\l nu U ruVll~ 'U.fl1'V'l~~ b\91tJfl1<jllfl~Vll

~ltJhm~fl~\l

1 Vf:il?!'Um'V'1~
b'liU
'I

,

m~\911b\l'U~1'U'Ufl\lfl?!1l. 1'Um<jV{WJ'U1\llU?!'Um'V'l~~'lfll'lf'U

bb!;j~B~'U ~l11nU€l~l\l~

flb 'Ub~€l~'Ufl~

-rULJ<j~'VI1'Ufl1Vil<j~ ?I~Bl\91LJ!;jfl\1lil tJfl flVl~ flb.fl 'tf'U1 fl1<jbb!;j~~Arum'V'l

Vi~Ub Vl tJ~'V'lfl ?!~1~~ ~bbl\91~Bll~ b~€l~Bm<j~?!'Um'V'l~
,

6'll"lJ1Vi

~ b.vl nLJ~~bb 1\91~ flll Vi~ m~ tl~

b'li'U !;j\91U"iI~m~ tJ~~n€lb ~ bn\91b<jl"l fl1~"ul\91~~~l11

A1111LJ!;jfl\91il tJ~'Vh 1 ~ bn \91mJ~
bVl(9l
'Uru~ b~ tJ'J n'U 1 VfA'Jl11~lf1ruVl~m~llulil~
q
.,
f11<jBflfln 1~ ~fl1tJ b~ll~U

,

Afl61bV!~ 1~'U
'\

?I1111 <jfl~ BU?I'U B~~ €lU ruVll"U fl~~'U bfl~ ?!1m <jflAl'U All
""

~!;j~ fl~"u.fll'V'l ?!1111<jm LJ~ uuu LJ!;j~~~ u 1\91~BllVi~flLJ-rU~'Ub

Vi~B!;j\91UIil~tl!;jU~ btJ'U?!lb Vi(9lvhmtJ?!'Um'V'l
,
,

"

bb!;j~~~ blilb\91uuq Afl!;j Vi~BmillU
q

Allbb~~LJ-ruLJ~~?!"Um'V'l"U€l~~tibm~~~l~fl1tJ
,
'I
,

~ fl~?ll11 1 <jfltl ~U €lfl A1111lJ

Al111<jBU~~1'U?I"Um'V'lbb!;j~

v

~1Vfb~'UA11:lJ~1f1

?il'Um';i~~b?!~:W

m) ~\l~m~B11 btl\l
ru'UB-:lfl1~n'UtJl
Q.J

lViU 1~ ~lDl<jru~'U 1Ufl1<j?i\l~ fl m<j~ \91~1:lJb~tJ11Ul'U~'J:lJ nLJb~ lVl1J 1~

1~fl'U 1'U'lf:lJ'lf'U-rUVIJ1U u~m<j6'l1tJ~1'Umll?!'U.fl1'V'l~~

,

(9')m\vm u~m<j \vIS' -8'11:w~

..

?!l'Ul'Vl IS'".
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-l!:J-

~1"l11~

w: nT~iJeJ.:In'L!bb61~bbm"lluru'VI1EJ1b~'W~~
.,

V1mtJ~-:I

m~~lbiJ'W-:l1'W'lJeN

b'L!"Ij~"Ij'L!
,.

mUJ. l~tJm~b~l~::rr-:l

bb[l:::bb'W~~:::U1~'lJB~mb?!'W&l~~~~n~V1d.J1tJ

b'll'W enD1

?!B~~eN

tJ1B m1B"Ii

1Vf.rreJd.Jfl'lll'd?11~Al1d.J1\~eJ~tJ1

CJflbl'W
?1~1
bb[l~CJ1?1U
l~CJm~
.
'\
\J

\I

'IJ

~bb[l l..h,j'~~'WvJ
'U

'U

bbfl:::{JB~n'Wf1111i

ntlj'IJ1 ~'W bb[l:::B~~'W5'IJB~~'W

b?!'W&l~ bbfl:::?!lm~tli

b~'W~'W

bfl~l:::vV·nme.J'W/bbm

'IJ

DruVll inb?!'W&l~ 1 'W'lJd.J'IJ'W
B ~1.:J I.Vld.J1 :::?!d.J1~ tJ fl11d.J~1d.Jij B"i11nUfl'I fl[l1 'W'lJd.J'IJ'L!
~~fld.J bb[l:::V11.11tJ~l'W'W VInlA
<I
'\
'I
qJ

B ~ 1-:1\?lB I.~ B~ ~h
tJ'lJd.J'IJ'W
'<il'W
v\' 11 VI'lJd.J'IJ'W?!
1d.J1~ tl ~~
'I
'!

ua 1.1.[1:::~~'W 1 (i)'WbB-:I1~

(Society Free of Drug)

'<illntJlI.?!'W~~"

6'l1"l11~ ~ n1i'U~n1

6'l"lld.J6Hl1'L!"Ij~"Ij'L!
(1"1~~ "Ij.) bb61~n1'a~{1.
Ii
'\J as
II

'ab'L!I"I'L!
~6'l151'aru
cu

VIm tJ ~ ~ n1<;i~ 1 I.iJ 'W.:Jl'W'UB~ B?!ll. b~ B1 VliJ ?!m'W~

~ I.Vlm:::?!ll1

bbn1.h:::'lJl'IJ'W1'WV!:WU
l'WVI~B'lJd.J"1l'L!b'll'W
m<;i~-:lb?!~ll?!'IJ.fl1'W
m~mUflll{J 'I
'U
'!
<I
~iJ~'W m~(i)~1'<il A~mB~hfl
1 'W'i{iJ~

"'/Jd.J"1l'W
I.oUd.Ju ~-:lU [IB ~ ~ tJ
'I

1.1CJnll

m'a~~\?lB~thCJ
'U

i1 m ~ be.JCJu 'W~"ll11?!1'a?!1

bbrl:::i1m~lh:::'/JllVl1~
'i

m~~'WvJ?!'U.fl1'W
'U'

51~ru?!'IJ,

d

'Wf11~1 VlU ~ f11 ~?!'UJll'W
b B~ ~'W
,

B~n'W bfl

m~'ll1 m V1~B-r n~l'W tJ11..J161

i1m'a~~.vm..J61"ll11?!1'a~liJ?!'IJ.fl1'W'lJB~U~:::'lJ1'IJ'W
\J
'I

1.1.
[I:::1 VIA 1 u 1..1:::111 ~ l'W?!'UJll
'W b~ 'Wu V1~ ~ ua n bU~ uu b~ tJiJ~'U
,

m:::vrJ 1~e:n?!1?!i1 fl~?!151'aru?!'lJU~:::lihVl:W
D 1 'W/"1ld.J'lJiJ'Lh:::"1l1'/J'Wbb[l:::~b~
m.vB~
'I
'U
'I
OJ
VlU'a:::"1l1"1l'W
M-rU~Vl~1
VIfl~BUflrl llbbfl:::b.vl~~~Vl5V1~
nu~:::niJ?!'lJJl1'W
.,
"

UruVll?!'UJl1'W
'a1ll~~m~~bbrl1
'I
''U
V

?!'U.fl1'W~
-r:OUlr1BBn
1 VInu~iJ~
'I
~
'\J

ru'IJ1&l1 VltJ~[I~Vl::: bU tJ'W1i~Vl5V1~nu~:::n'W?!'UJl1'W~1'WVlU
'I

11B'Wli1

1~~ B-:lUDu"i (i)llln~bnru.n~

wn 'IJ

(,j' (i)~u'a:::n'W

"1 11..1tJ 1 II"ill I.~

tJ bb[l:::?!miJ'W tJ 11..Jl [I \?l1~

fhVl'W~ ~~\I:::?!1ll1~tl1

b~ 'EI

11.~ m~iJVI~mjliJ cl.!I

IV

11..1fI1~b.ul-r uu ~ fI1'a?! 1 51'a ru~ '/J'<illn b ~ 'WtJ1Ul [I ?!m
1~Ulh:::'lJ1'IJiJiJVlU

-:lV!6lmh~n'L!~"lI CI .fI1'W

'W

i~Vl5~'1~)

~1"l11~ b n1'aI'1~fliB.:I~'U~l.nfl~1'L!6'l"ll.nl'W
q..
,
V1d.J1H~~ m'a~l

.

m1ll~~1'Wn
'IJ

I.iJiJ~liJ'lJB~

f'IV1d.J1CJ~ b~tJ1.vB~

~

B?!ll.

b~ CJ1nUn1~All

ua :::mld.J~~liJ1Vl

'I

mB~~u~lJlfl~liJe.J~Iil~ru.n?!'U.fl1'W
'\J

1~tJe:l1P1tJ

'I

tJ 1m?! Iil~f11'abb 'WVl~'lJll'IJiJ
ll11 bfl11:::", 11~bbe.JiJbbrl::: bbm 'IJ
q

'U

D ru Vll J\'l'W e.J~ 1'1 ~ ru.n ?!'lJJll'W
1 iJ'lJll'/JiJ
I,~ 'El1Vle.J~ M~ ru.n?!'/Jq rn 'W~ "ill Vl1.l1 tJ1 'W'/Jll'IJ'U
i1 flruJll'W
'I
'I
'I
'I
•

1,1,[1
:::UrI 'EI ~ ~ tJ

Q.I

\?lEl~u~lJlfl
'U

Mri B~ \I'W1 Vlfl11ll~

'U

?!~1~fl11mElU~

I,l,rI:::f11~1 VI'U~m'a~l'U?!'IJ.fl1'Wl,l,rI:::?!ld.Jl~tl
.
'I

'U.

fl11d.J I,.vl h1 Vlnuu

'a:::'lJ1'IJiJ I,~ en nu e.J~M~ rusvi?l'IJ.fI1'W
'I

1,~'Eln~ml,[I::: 1 i'U~m<;i?!'IJ.fl1'W
1~B~1~iJflrum'W
'I
'!

I,l,rI:::UrIEl~~ tJ

~l"l11~ G'» .niJUrurulV1eJ.:I~'L!~l'L!~'U.nl'W
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แบบรายงานผลการปฏิ
บตั ิงานของ อสม.
งบประมาณ
แบบรายงานผลการปฏิ
บัติงปีานของ
อสม.2562
แบบ อสม.๑ (หน้า 1)
ประจาเดือน..............................................พ.ศ.......................ชื่อ - สกุล อสม................................................................................
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน..........................หมู่ท.ี่ .........ตาบล.................................อาเภอ...............................จังหวัด...........................
ลาดับ
กิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
1 การส่งเสริมสุขภาพ
๑.๑ อสม. เยี่ยมให้คาแนะนาหญิงตั้งครรภ์ (รายใหม่)
- อสม. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์อายุต่ากว่า ๑๕ ปี (รายใหม่)
๑.๒ อสม.บริการเยี่ยมให้คาแนะนาหญิงหลังคลอด (รายใหม่)
- มารดาทีไ่ ม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน (รายใหม่)
๑.๓ อสม.เยี่ยมบ้านและให้คาแนะนาผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพ
- ผู้สูงอายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รังและถูกทอดทิง้ อยู่เพียงลาพัง (รายใหม่)
๑.๔ อสม.เยี่ยมบ้านและให้คาแนะนาผู้พกิ ารด้านการดูแลสุขภาพ
2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
๒.๑ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นนิสัย)
๒.๒ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ (ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด)
๒.๓ เฝ้าระวัง คัดกรอง และให้คาแนะนากลุ่มเสี่ยงโรค (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง)
๒.๔ ให้คาแนะนาประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์/อาหาร/เกลือทีผ่ สมไอโอดีน
๒.๕ ให้คาแนะนาประชาชนลดกิน หวาน อาหารมันและเค็ม
3 การฟื้นฟูสุขภาพ
๓.๑ เยี่ยมบ้าน ให้คาแนะนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง หัวใจ ฯลฯ
4 การคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑ เฝ้าระวังและให้คาแนะนาการบริโภคอาหารปลอดภัย
5 การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตาบล
๕.๑ อสม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับเครือข่ายอื่น
๕.๒ จัดทาแผนสุขภาพ จัดหางบประมาณ จัดกิจกรรมสุขภาพ และประเมินผล

หน่วยนับ

ผลงาน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

6 กิจกรรมอื่นๆได้แก่ รายชื่อผู้สูบบุหรีเ่ ข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน
(การบันทึกผล ไม่สูบ หากเลิกได้ 6 เดือน ให้ √ ทัง้ 2 ช่อง คือ ไม่สูบและเลิกได้ 6 เดือน)
1. ......................................................................บ้านเลขที.่ ................โทร....................................
2. ......................................................................บ้านเลขที.่ ................โทร....................................
3. ......................................................................บ้านเลขที.่ ................โทร....................................
4. .....................................................................บ้านเลขที.่ ................โทร....................................

ลงชื่อ.............................................ผู้รวบรวมและตรวจสอบ
(........................................................)
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
วัน...............เดือน...................ปี ...............

สูบ

ไม่สูบ

เลิกได้

ลงชื่อเจ้าหน้าที่...........................ผู้ตรวจสอบและรับรอง
(........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วัน...................เดือน.....................ปี ...............
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แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านของ อสม.
แบบ อสม.๑ (หน้า 2)
ประจาเดือน..............................................พ.ศ.......................ชื่อ - สกุล อสม.............................................................................
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน..........................หมู่ท.ี่ .........ตาบล.................................อาเภอ...............................จังหวัด.........................
คาแนะนา : การบันทึกผลงานข้อ ๗ ถึงข้อ ๙ ให้นับผลงานเป็นจานวนครอบครัว / จานวนคน /
จานวนครั้ง ทีด่ าเนินการในแต่ละเดือนว่าเป็นเท่าไหร่ (รวมรายใหม่และรายเก่าทัง้ หมด)
ลาดับ
กิจกรรมการปฏิบัตงิ าน
7 การสนับสนุนอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
- ติดตามให้คาแนะนา อสค. ในการดูแล อาหาร/ออกกาลังกาย/วิธีปฏิบัติ
การดูแล การพยาบาล / การส่งต่อ ผู้ป่วยในครัวเรือน
(1) กลุ่มผู้สูงอายุ ทีม่ ีปัญหา ติดบ้านติดเตียง
(2) กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(3) กลุ่มผู้ป่วยทีม่ ีปัญหาโรคไต
8 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล / การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(1) ให้ความรู้พนื้ ฐานการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือข้อควรระวังการซื้อยากินเองสาหรับโรค
หวัด/ ท้องเสีย และการใช้สมุนไพรทีเ่ สี่ยงต่อการผสมสาร สเตียรอยด์
(2) เฝ้าระวังและให้คาแนะนาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และร่วมสารวจร้านชาใน
ชุมชน เพือ่ ปลอดยาปฏิชีวนะ ยาชุด
9 การเข้าร่วมกับทีมหมอครอบครัว
- ร่วมเป็นทีมหมอครอบครัว ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย และครอบครัวในชุมชน
กรณีเข้าร่วมทีมหมอครอบครัว อสม.ให้ความช่วยเหลือในเรื่องใด/กี่ครอบครัว
(1) ช่วยปรับปรุงทีอ่ ยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแล การพยาบาล
(2) เสริมพลังและกาลังใจ และเทคนิคการดูแล การพยาบาลตามปัญหา สุขภาพ
ทาให้ผู้ป่วยมีกาลังใจในการดารงชีวิต
10 กิจกรรมอื่นๆตามนโยบาย หรือสภาพปัญหาของชุมชน

ลงชื่อ.................................................ผูร้ วบรวมและตรวจสอบ

หน่วยนับ

ผลงาน

ไม่มีกลุ่มในความดูแล
รับผิดชอบทัง้ 3 กลุ่ม
คน
คน
คน
ครอบครัว
ครั้ง
ยังไม่มีการกาหนดทีม
ครั้ง
ครอบครัว
ครอบครัว

ลงชื่อเจ้าหน้าที.่ ..............................ผูต้ รวจสอบและรับรอง

(........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

(........................................................)
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
วัน...............เดือน...................ปี ...............

วัน...................เดือน.....................ปี ...............

หมายเหตุ 1. การลงชื่อผู้รวบรวมและตรวจสอบ ต้องรับรองชื่อทัง้ 2 หน้า
2. การลงนามตรวจและรับรองผลการปฏิบัติงาน มีผลผูกพันกับผู้ตรวจและผู้รับรองทางกฎหมาย
3. แบบ อสม.1 (เพิม่ เติม) ดาเนินการเก็บเป็นหลักฐานไว้ทสี่ ถานบริการตั้งแต่ ธันวาคม 2561
เป็นต้นไป
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ปีงบประมาณ 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ http://phc.moph.go.th/
2. กดเมนู : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
3. กดเลือกหัวข้อ : NGOs
4. กดเอกสารแนบ : หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์
ปีงบประมาณ 2564
หรือดาวน์โหลดเอกสารจาก QR Code ด้านล่างนี้

- 80 -

แนวทางการดำเนินงาน
โครงการตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ปีงบประมาณ 2564
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ http://phc.moph.go.th/
2. กดแบนเนอร์ : DOWNLOAD
3. กดเลือกหน้า : หน้า 3
4. กดเอกสารแนบ : แนวทางการดำเนินงานโครงการตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2564
หรือดาวน์โหลดเอกสารจาก QR Code ด้านล่างนี้
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ข้อบังคับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ http://phc.moph.go.th/
2. กดเมนู : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
3. กดเลือกหัวข้อ : หนังสือเวียน
4. กดเอกสารแนบ : ลำดับที่ 18 หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หรือดาวน์โหลดเอกสารจาก QR Code ด้านล่างนี้
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ทำเนียบบุคลำกรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน ประจำปีงบประมำณ 2564
ลำดับ
รำยชื่อ
1 นายจรัส รัชกุล
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ณ วันที่ 14 ม.ค. 64
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์สำนักงำน
อีเมล
086 287 8204
18724
charuch.r@hss.mail.go.th

2

นายชาติชาย สุวรรณนิตย์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน)
รองผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

081 868 1042

18716

khunchaik@gmail.com

3

นางศุภัคชญา ภวังคะรัต
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านสาธารณสุขมูลฐาน)

084 361 4662

18740

cherryphc@gmail.com

4

นางวรารัตน์ กิจพจน์
รองผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

090 197 6188

18527

wararutkij@yahoo.com

093 575 4420

18527

chuk.chon@gmail.com

087 660 1614

18527

ann_jeehead@hotmail.com

090 197 6187
084 124 3650
083 117 3587
086 077 7078
080 454 5569
083 260 6694
087 565 3777
080 412 8460
080 087 0456
064 117 8855
081 257 7422
099 234 8552
086 082 1399
094 787 5954
086 007 2000
089 476 2922
098 826 6336

18713
18723
18714
18714
18723
18714
18723
18714
18723
18714
18723
18723
18714
18717

prang-ngampleng@hotmail.com
sudaporn@hss.moph.go.th
panida_proy@hotmail.co.th
aunpainum@hotmai;.com
nattakant@outlook.co.th
yaninsa.n@gmail.com
bmolnisa@hotmail.com
maneephun.may@gmail.com
joyjajoe@hotmail.com
wannisa.yoy58@gmail.com
luckana_nana@hotmail.com
jum_fortron@hotmail.com
nampimsud2839@gmail.com
cattaleeya.nan@outlook.com

089 416 1184
081 667 3671
083 990 6472
064 659 5147

18716
18716
18716
18716

ge_haslo@yahoo.com
asawarat_1@hotmail.com
prasit_ph48@hotmail.com
nathanon1987@gmail.com

01 งำนผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
5 นางสาวชลกร ภู่สกุลสุข
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
6 นางสาววารุณี ทิศสุขใส (งาน NGOs / คก.พระราชดาริฯพยาธิใบไม้ตับฯ)
01 กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (บร.)
7 จ่าตรีหญิงสนทญา ปรางงามเปล่ง (หัวหน้ากลุม่ )
8 นางสุดาพร สุภาพ (งานการเงิน)
9 นางพนิดา ภู่กาญจนพร้อย (งานธุรการ)
10 นางเอื้องไพร อัศวศรีอนันต์ (งานธุรการ)
11 นางสาวณัฐกานต์ ฐาปนพฤกษ์สกุล (งานพัสดุ)
12 นางญาณินษา ก้อนทองดี (งานการเงิน)
13 นางสาวมาลิณีย์พร บุญรอด (งานพัสดุ)
14 นางสาวรัตนาภรณ์ มณีพันธ์ (งานพัสดุ)
15 นางสาวมนสิชา มีวาสนา (งานธุรการ)
16 นางสาววรรณิสา ย้อยนวล (งานธุรการ)
17 นางลักขณา ศิริบุตรวงษ์ (งานการเงิน)
18 นางสาวสุชาดา บุตรดี (งานการเงิน)
19 นายนิวัฒน์ มีบารุง (พขร.)
20 นายสมบูรณ์ สิงห์ตยุ่ (พขร.)
21 นายสินชัย วอกลาง (พขร.)
22 นางสาวปาริชาต พิมสุด (งานพัสดุ)
23 นางสาวแคทลียา สวยรูป (หน้าห้อง ผอ.)
02 กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน (ยผ.)
24 นางจีรวรรณ หัสโรค์ (หัวหน้ากลุม่ )
25 นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ (งานประเมิน)
26 นายประสิทธิ์ พิริยะไพบูลย์ (งานแผนและงบประมาณ)
27 นางสาวณฐนนท บริสุทธิ์ (งานประเมิน)
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ทำเนียบบุคลำกรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน ประจำปีงบประมำณ 2564
ลำดับ
รำยชื่อ
28 นายชัชวาลย์ น้อยวังฆัง (งานแผนและงบประมาณ)
29 นางสาวโศภิสุดา วิบูลย์พันธุ์ (งานแผนและงบประมาณ)
30 นางสาววิไลพร นามศรี (งานประเมิน)
31 นายชนินทร์ ห่านตระกูล (งาน IT)
32 นายพิริยะชัย พิริยะภิญโญ (งาน IT)
33 นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช (งาน IT)
03 กลุ่มพัฒนำกำรมีส่วนร่วม (พส.)
34 นายสมภพ อาจชนะศึก (หัวหน้ากลุม่ )
35 นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์ (งานพัฒนาเครือข่ายกาลังคน)
36 นางพวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ (งานเสริมสร้างแรงจูงใจ อสม.)
37 นางสาวณัฐธภา ดารงไทย (งานพัฒนาระบบและกลไก)
38 นายดิเรก นาคอ่อน (งานพัฒนาเครือข่ายกาลังคน)
39 นางสาววชิราพรรณ มุสิกา (งานเสริมสร้างแรงจูงใจ อสม.)
40 นายปิยะณัฐ นามชู (งานพัฒนาระบบและกลไก)
41 นายกิตติพงศ์ ศุภสิริธนรักษ์ (งานพัฒนาเครือข่ายกาลังคน)
42 นางสาวปาริชาติ ทองเรืองสุกใส (งานเสริมสร้างแรงจูงใจ อสม.)
43 นางสาวณิชากร ผุดเพชรแก้ว (งานพิทักษ์สิทธิ สช.)
44 นางสาวพจนารถ เกตุจอหอ (งานวิเคราะห์และประเมินผล)
04 กลุ่มพัฒนำวิชำกำรและนวัตกรรม (วน.)
45 นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ (หัวหน้ากลุม่ )
46 นางสาวรตี สงวนรัตน์
47 นายเจษฎา ผาผง
48 นายอาพล มุ่งคิด
49 นายนพคุณ จิรพจนานนท์ (บริหารงานทั่วไป)
05 กลุ่มพัฒนำระบบสุขภำพชุมชนและเครือข่ำยปฐมภูมิ (พชป.)
50 นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ (หัวหน้ากลุม่ )
51 นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์
52 นายณพวิทย์ ธรรมสีหา
53 นางสาวรัชนีกร เครือชารี
54 นางสาวศุภิสรา ใจติ
55 นางสาวพิชาภัค ศุภศร (งานผลิตสือ่ และกิจกรรม)

เบอร์โทรศัพท์
081 825 4902
087 930 9295
081 663 3324
088 290 0669
096 786 9900
085 055 6119
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ณ วันที่ 14 ม.ค. 64
เบอร์สำนักงำน
อีเมล
18716
chachjen@gmail.com
18716
sophisuda@hotmail.co.th
18716
apple_2403@hotmail.com
18716
monkiiee@gmail.com
18716
Piriyachai.m@gmail.com
18716
Tonpai_1990@icloud.com

080 013 6477
081 688 2323
081 927 1671
089 206 8850
092 526 6799
090 192 1706
080 161 4383
097 456 7392
086 527 6170
085 821 3985
087 492 1649

18712
18712
18712
18740
18711
18711
18740
18711
18711
18740
18712

sompop1968@gmail.com
csurakit1968@gmail.com
Puangpet1est@gmail.com
natthapa09@gmail.com
kittiwisuth@gmail.com
musika33@hotmail.com
piyanut.nmc@gmail.com
kittipong.supasiri@gmail.com
parichart.hss@gmail.com
nichakorn9987@gmail.com
n_noon1995@hotmail.com

081 927 6778
081 398 4188
081586 8334
089 853 9818
086 998 8277

18710
18710
18710
18710
18710

sutatipc2@hotmail.com
antich147@hotmail.com
aeey.jes@gmail.com
boyamphol@hotmail.com
-

089 776 4055
086 149 1234
091 006 6622
086 455 2598
083 480 0804
089 958 2602

18715
18711
18715
18715
18715
18715

viroonsiria1@gmail.com
nark_sawat@hotmail.com
Noppawitw25@gmail.com
minkkeldfon@gmail.com
s_chaiti@hotmail.com
hattaya123am@hotmail.com

ทำเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ประจำปี 2564
ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ
จังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน
นายไพศาล เจียนศิริจินดา
081-886-1809

งานสุขภาพ
ภาคประชาชน
นางเพ็ญศรี โตเทศ
นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์
นายอุทิศ จิตเงิน
นายมฤคราช ไชยภาพ

โทรศัพท์

อีเมล์

093-130-1754
081-688-2623
093-130-1757
095-709-5942

2

ภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี

นางมณฑา กิตติวราวุฒิ
โทรศัพท์ 086-358-1809

นางอัจจ์สุภา รอบคอบ
นางสาวนพวรรณ สกุณา
นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ

089-932-4345
095-141-4285
082-127-2279

3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมงคล ปิยปัญญา
โทรศัพท์ 083-508-2439
จังหวัดขอนแก่น

081-260-9702
081-873-3917
099-619-2425
097-195-4594

4

ภาคใต้
นายรุจ เรืองพุทธ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 081-479-3670

084-626-2740
082-278-1538
062-593-6519
089-595-5452

Jsum2008@gmail.com
wasupol_srtc@hotmail.com
vi.chain@hotmail.com
chetph@gmail.com

5

ชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา

นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์
นายกฤษณชัย กิมชัย
นางสาวนิติญา คุ้มไพร
นายพิพัฒน์พล พินิจดี
นางวีณาพร สำอางศรี
นายวสุพล ฤทธิ์แก้ว
นายวิเชียร ไทยเจริญ
นายสุรเชษฐ์ เขตุทอง
นายอนนท์ รักดี
นายธรรมลักษณ์ กล้าหาญ

pensritotet@yahoo.com
surakitc1968@gmail.com
chitutit@gmail.com
boemmaruekarat@gmail.com
ajsupha@gmail.com
pupa-rakna@hotmail.co.th
kamonchanoksahunalu22@
gmail.com
tnw08@hotmail.com
esanmaster@gmail.com
mod_nitiya@hotmail.com
pinitdee.p@gmail.com

086-961-2512
065-515-2963

Rakdee.anon99@gmail.com
Thamma_namo@hotmail.com

ลำดับ
1

นายสุนทร ศรีทองแก้ว
โทรศัพท์ 081-540-9731
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ทำเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 – 12
ประจำปี 2564
ลำดับ

ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 1
เชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์

งานสุขภาพภาคประชาชน

โทรศัพท์

อีเมล์

2

ที่ 2
พิษณุโลก

นายนฤดล อ่วมสุข
โทรศัพท์ 081-398-7448

นางพัชราภรณ์ ปิ่นมณี
นางสาวนาตยา สุดจ้อย
นางสาวไพลิน เปรมสุโข

086-197-6674 zooz_art_zooz@hotmail.com
081-166-6140 the_mangkang@hotmai.com
095-246-6196 kulachakunafan@gmail.com
090-693-7074 peebeeboyy@gmail.com
087-314-4184 nattaya3630@gmail.com
089-432-9937 Phailin.rainny@gmail.com

3

ที่ 3
นครสวรรค์

นายทรงยศ ศรีทองคง
โทรศัพท์ 093-130-1755

นายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน
นางสาวศิริพร งงงวย
นายธนกร แสนบ้าน

062-309-4445 terapanakorn@gmail.com
085-734-0470 5019siri@gmail.com
090-452-9455 b_bbang@hotmail.com

4

ที่ 4
นนทบุรี

นายประวิทย์ สัพพะเลข
โทรศัพท์ 063-2274476

นางสุกัญญา จันทร์อ้วน
นางสาวสิริวิภา พรหมศรี

093-323-4157 Qc.bkhos@gmail.com
063-365-4453 Auroraismai@gmail.com

5

ที่ 5
ราชบุรี

นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
โทรศัพท์ 081-736-0343

นายภานุวัฒน์ พิทกั ษ์ธรรมากุล
นายพนมพันธ์ จันทร์สูง

095-246-5728
092-297-4588

6

ที่ 6
ชลบุรี

นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
โทรศัพท์ 082-328-9178

นายจรุญ ไตรวุฒิ
นางเพ็ญวิภา นิลเนตร
นายอภิชาติ สบายใจ

095-889-4651 jroon.triwoot@gmail.com
083-326-3562 sky_fahhh@hotmail.com
085-395-3309 note_ziro@hotmail.com

7

ที่ 7
ขอนแก่น

นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา
โทรศัพท์ 081-661-6220

นายถวิล เลิกชัยภูมิ
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ

081-369-3000 thawinha@gmail.com
064-829-5174 puinatthida2535@gmail.com

8

ที่ 8
อุดรธานี

นายวิมล ยาทองไชย
โทรศัพท์ 089-942-4734

นายทรงเดช ยศจำรัส
นางสาวกัญจนา เข่งดี
นางสาวกันตนา ไชยนนท์
นางสาวกัญญาลักษณ์ พิมพสุต

9

ที่ 9
นครราชสีมา

นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว

นางสาวมนัสสิริ ขอเหล็กกลาง
นายสรสิน วันทาเขียว

064-142-9198 songdet_yo@yahoo.com
095-959-3502 Kanja092@gmail.com
๐๙๕-๑๙๐-๑๕๓๖ Nidnoi.25998@gmail.com
083-667-0538
Kanyalak.mooham@gmail.com
063-1147696 sirikhorlek@gmail.com
080-149-1958 sorasin_b@hotmail.co.th

1

นายกำพล ใหลมา
แทน ผอ.ศบส.1
โทรศัพท์ 081-960-6260

นายสุวจิ ักขณ์ พรานฟาน
นายวรัญญู วงค์อรยสกุล
นางสาวกุลชา กุณาฝั้น

10

ที่ 10
อุบลราชธานี

โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๔๕๒๘๘๒
นายชาลี สร้างดี
โทรศัพท์ 088-107-4581

11

ที่ 11
สุราษฎร์ธานี

นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ 081-737-0152

นางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ
นางสาวพลอยไพลิน จันทร์มณี
นายจตุพร จันทร์สว่าง
นางสาวไพลิน เปรมสุโข

12

ที่ 12
สงขลา

นายการุญ สุขสุทธิ์
โทรศัพท์ 086-9692339

นางสาวชลธิชา หมวดเมือง

นางวันวิสาข์ อรพันธ์
นางนิสา ปัญญา
นางสาวนาถยา ขุนแก้ว
นายสุภกฤต ณ พิชัย
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hss5.phc@gmail.com

083-147-2438 Wanwisa_b.benz@hotmail.com
085-490-4960 kukkik60@hotmail.com
095-619-8461 nattaya_09092529@hotmail.com
082-877-8328
mizumaohm@hotmail.co.th
089-598-3164 Tippychu1@gmail.com
087-200-9006 rainbow.p_za@hotmail.com
086-287-7390 Jatuporn7390@gmail.com
089-432-9937
Phailin.rainny@gmail.com
082-2812107 chonticha401@hotmail.com

ทำเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
เขต
สุขภาพ

1

2

ลำดับ

จังหวัด

1

เชียงใหม่

2

แม่ฮ่องสอน

3

ลำปาง

4

ลำพูน

5

น่าน

6

แพร่

7

เชียงราย

8

พะเยา

9
10

พิษณุโลก
อุตรดิตถ์

11

เพชรบูรณ์

12

สุโขทัย

13

ตาก

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์

นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์
นางสาวอภิญญา เมธาสุข
นพ. พิทยา หล้าวงค์
นางกาญจนา อินต๊ะมา
นางสาวอชิรญาณ์ ศิริ
นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์
นายประยุทธ ศรีกระจ่าง
นายผทายวุธ นวลอนงค์
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล
นางพวงผกา สุริวรรณ
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นายธาดา ตรรกทวีผล
นางกานดา ยุบล
นางเชาวณี ซ้อนพุฒ
นายวิชัย นิลคง
ทพญ. สุขจิตตรา วนาภิรักษ์
นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย
นางพิมพ์ใจ สีขวา
นายปิยะ จัตุรภัทร
นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า
นางรุ่งนภา มาลารัตน์
นางนงนุช บุญธรรม
นางพัชรชิตา บัวอินทร์
นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
นายอนนท์ ยุติ
นายธีรชัย คำสมาน
นางสาวปวีณา กุมาร
นายศิริชัย แก้วพวงคำ
นางยศวดี บุญแจ้ง
นายธนดล ยศเทศ
ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา แยบคาย
นางสุรีย์ แดงเรือ
นางสุดใจ สีนวล
นางอำไพ แสนทอน
นางภัทรวดี ปานขาว
นายวิษณุ บัวลอย
นางสาวโชษิตา ปิงเมือง
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089-853-9171
093-979-2648
086-115-3232
095-146-9187
086-428-7037
096-713-7762
086-189-8675
081-992-8734
081-021-1701
089-552-3639
085-030-8642
081-960-6248
062-264-4165
097-353-2963
085-867-9350
091-069-9284
087-989-8406
061-803-9063
084-608-5265
086-935-0330
097-924-7552
087-309-1830
083-578-6234
095-6269419
088-0138867
084-6231255
081-6727660

อีเมล
koonnapab@gmail.com
Puang8878@hotmail.com
Pattana.inn@gmail.com
sonputh_dang@hotmail.com
piyanamcham4@gmail.com
fharung@gmail.com
nuchboontham2517@gmail.com

patchita.m@gmail.com
Anonthailand2006@gmail.com
Kteerachai.k@hotmail.com
jac_ky_1982@hotmail.com
Amu-nra@hotmail.com
-
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เขต
สุขภาพ

ลำดับ

14

3

15
16

17
18
19
20
21
22

4

23
24
25
26
27
28

29
5

30

31

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์

นครสวรรค์

อีเมล

นางสาวปาริฉัตร พงษ์ประดิษฐ์
086-934-1498 Madameparis1589@gmail.com
นายอดุลย์ คงเพชร
084-777-8183 Akung2270@gmail.com
นางมาลี วัฒนวิกรรม์
081-281-2038 malee8173@gmail.com
พิจิตร
นางสาวบุญช่วย จุลบุตร
081-040-1225 boonhelp2555@hotmail.com
กำแพงเพชร
นางมลวิภา กาศสมบูรณ์
089-857-1210 Monwipa15@hotmail.com
นางสาวอังศุมาลี ศรีวิใจ
086-938-0942 Aungsumalee_1988@hotmail.com
นางสาวสุนิชา ทาวงศ์
094269-1916 bitchy_charming@hotmail.com
อุทัยธานี
นายภาณุพันธ์ โตมณีพิทักษ์
089-640-4051 uthaihealth@gmail.com
นางพิฐชญาณ์ โพธิรัตน์ธนาธร
089-7893-269 DANGPLADANG@hotmail.co.th
ชัยนาท
นายเชน กันภูมิ
081-281-4602
นางสาวณภาภัช แก้วจันทึก
086-935-9653 dqs328@gmail.com
พระนครศรีอยุธยา นายวสุนัยน์ มีสมศักดิ์
092-701-5181 Popayutthaya@hotmail.com
ปทุมธานี
นางสาวธนัตถ์นันท์ โตประมาณ
099-095-4567 topramanj@yahoo.com
นนทบุรี
นางวรพรรณ อรไชย
099-078-8282 oworapun@gmail.com
นางจุฬารัตน์ มีศรี
095-129-8442 Ms.Jurarat01@gmail.com
สระบุรี
นางเบญจวรรณ ดอนเส
08๐-๘๙๓-๙๖๙๓ Benjavan6791@gmail.com
นางณาตยา ดีประสิทธิ์
๐๘๑-๘๕๓-๖๔๑๗ nattaya_43.36@hotmail.com
ลพบุรี
นางสาวภัทรธีรา บุญฉ่ำ
096-878-5074 sugarcan9@gmail.com
สิงห์บรุ ี
นางนรารักษ์ ดิษฐวิเศษ
089-801-4208 madamped@gmail.com
นางสาวดวงนภา ฤาษีประสิทธิ์
089-901-6825
อ่างทอง
นายอำนาจ สีสุวรรณ์
081-372-6901 wasa_amn@yahoo.com
นครนายก
นางรำพึง นุม่ สารพัดนึก (หน.)
089-751-7532 rumpueng_n@hotmail.com
นางอัญชลี งามผิว
081-347-9054 eve_ink@hotmail.com
ราชบุรี
นางสุรีย์มาศ คำพุฒ
062-351-9882 K1sureemas@gmail.com
นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์
081-720-9772 jbovorn@gmail.com
กาญจนบุรี
นางเอมอร บุตรแสงดี
089-902-1931 butsangdee@gmail.com
นายจรุง วรบุตร
087-152-0910 seniorkan@gmail.com
นายรามมินทร์ ราศี
097-954-0974 ramminthai@gmail.com
นครปฐม
นายสุนิพล โพธิง์ าม
095-876-0347 sunipol@hotmail.com
นางสาวปัตมา สังจุ้ย
063-223-6264 patzy-hi@hotmail.com
สุพรรณบุรี
นางประนอม กาญจนวณิชย์
081-834-1237
นายสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา 095-530-5953 Suntron04@gmail.com
นางสาววิชิต อินทร์ลำพันธ์
081-318-6103 vichit2509@gmail.com
เพชรบุรี
นางเพ็ญศรี หว่านล้อม
089-018-3613 sri.vanlom@gmail.com
นางสาวอรุณรัตน์ เจนพานิชชีพ
089-836-5199 jenaroonrat@gmail.com
นางศิริพร เทพสูตร
086-358-4573 siripornthe@gmail.com
นางสาวกิตติยา รัตนโชติพานิช
098-274-7477 kittiyamay05@gmail.com
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เขต
สุขภาพ

ลำดับ

32
33
34
35
36
37
38
6
39
40
41
42
43

44

7

45

46

47
8

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

ประจวบคีรีขันธ์ นางปริศนา เทพประดิษฐ์
สมุทรสาคร
นายสรชัย หลำสาคร
นางสาวเกษมศรี สุภาพันธ์
สมุทรสงคราม นางจำปี ยังวัฒนา
ฉะเชิงเทรา
นางจงกล ศรีสุข
ปราจีนบุรี
นางสาวศศิธร วันชัย
สมุทรปราการ นางจุฑามาศ เถาว์ชาลี
สระแก้ว
นายอาทิตย์ ค้าเจริญ
นางสาวรำไพร คำฉัตร
จันทบุรี
นายทิวา แสงเพ็ชร
ชลบุรี
นายอักษร เชษฐขุนทด
ตราด
นายวินัย. จันทร์แสง
ระยอง
นางกิดาการ อินทร์ตา
ขอนแก่น
นางบัวบุญ อุดมทรัพย์
นางอนุรักษ์ สะตะ
นางสาวปุณณภา โพธิ์สิงห์
นายวิระวัติ นักร้อง
นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง
มหาสารคาม นางสุมาลี ใหม่คามิ
นางสาวอรกัญญา สิงห์คำ
นางมาฆนุช ภูมิสายดร
ร้อยเอ็ด
นางพัชรา ชมพูวิเศษ
นางกัญจนพรรณ สุริยะกาญจน์
นายรักษา อุ่นพิกุล
นายพงษ์สันต์ ฮามวงศ์
นางบุญนิศา มูลสิติ
กาฬสินธุ์
นายวรชาติ จำเริญพัฒน์
นายเอกรินทร์ สังขศิลา
นายสมพงษ์ หามวงค์
นางสาวอุไรวรรณ พันโนฤทธิ์
นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ์
นางสาวทิวาพรรณ สำราญบุญ
นางสาวนงนุช ถิตย์ประเดิม
อุดรธานี
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร
นายบรรพต อนุศรี
นายสราวุฒิ ริดเขียว
นางประภัสสร งานรุ่งเรือง
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โทรศัพท์

อีเมล

098-828-4659
096-950-9363
091-829-8465
086-071-0990
089-752-3775
086-389-3224
089-127-3635
080-091-5702
086-138-9185
09-6876-4068
098-8570014
089-449-6812
098-293-4946
081-592-5220
089-617-6378
089-712-7552
089-712-7552
094-289-5424
086-864-4164
088-568-1038
096-947-9942
091-060-4206
064-963-9524
081-878-7446
086-197-5959
093-253-8659
094-296-4635
088-548-7515
091-862-3407
084-389-1160
062-356-5562
095-193-4165
061-695-5335
087-238-4897
089-711-1205
081-380-0382
086-852-0792

mrsorachai@hotmail.com
puyfai_zato@hotmail.com
jumpeeyoung@gmail.com
jongkolsrisuk@gmail.com
numint72@yahoo.com
ag_giju@hotmail.com
paya_phai@hotmail.com
paya_phai@hotmail.com
pattana.chan308@gmail.com
qspchon@gmail.com
wjunsang@yahoo.com
banlang@hotmail.com
buabun@gmail.com
anuraksata@gmail.com
public00032@gmail.com
wirawatnukrong@gmail.com
laddawan6633@gmail.com
sumalee_91206@hotmail.com
pat_coffee@hotmail.com
pongson101@hotmail.com
Worachat.j@hotmail.com
Gooky123@hotmail.com
Phonpham17@gmail.com
Uraivan.mai@hotmail.com
Wangphusit272@gmail.com
tivaphan@gmail.com
noot_noot55@hotmail.com
sarawuti@hotmail.com
nuaor09@gmail.com
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เขต
สุขภาพ

จังหวัด

ลำดับ

อุดรธานี (ต่อ)
48

หนองบัวลำภู

49

หนองคาย

50

เลย

51

บึงกาฬ

52

สกลนคร

53

นครพนม

นครราชสีมา
54

9

55

ชัยภูมิ

56

บุรีรัมย์

57

สุรินทร์

58

อุบลราชธานี

59

อำนาจเจริญ

10

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์

อีเมล

นางสาวธัญลักษณ์ กิตติธันยพัชร์
นางสาวมะลิ สิงห์เสนา
นายวัชรินทร์ วรรณา
นางจิรวดี ยิ่งจำเริญ
นางสาววิญรัตน์ แสงคำ
นายสมพร เจือจันทึก
นายพรชัย ตั้งสุวรรณชัย
นางสาวสุพาภรณ์ คนองเดช
นางสาวฉมามาศ สัตถาผล
นางสาวเพ็ญประภา อุ่นแก้ว
ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ ระยัน
นายเอกชัย เนตรแสงสี
นายประเสริฐ ด้วงพันลำ
นางสาวจารุตา ศรีแก่น
นางนลินภัสร์ เอกสุภาพันธุ์
นางสุภาดา ตามัย
นายสุทธิชัย วงค์ชาญศรี
นางสาววรรณิภา ศรีทอง
นางสาวศุลีมาศ ไชยยงค์
ว่าที่ร้อยตรีอดิเทพ วงศ์พิกุล
นายสิทธิศักดิ์ ปาละนันทน์
นางมนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล
นายชำนาญ อินโคกสูง
นางสาวอภิวรรณ ดวงมณี
นางสาวสมพิศ นันทกุล
นางสาวเบญญา ลวกไธสง
นายชนะชน แสนแก้ว
นางสาวรุ่งทิวา นาหนองขาม
นางสาวสุณิสา เครือวัลย์
นายวิชิต พุ่มจันทร์
นายสมบัติ ขัดโพธิ์
นางอัจฉรา มหาวนากูล
นางสาวกชวรรณ พวงพันธ์
นายทนงศักดิ์ พลอาษา
นายสุขประสิทธิ์ ไชยสงคราม
นายจักรพันธ์ ทำชอบ
นางกัญกมล สรสิทธิ์ธีระกุล

086-201-8620
084-814-5487
085-924-5731
097-301-6253
093-339-1653
089-571-1175
081-954-7617
085-536-3597
088-563-3266
091-867-2162
085-928-4016
065-442-3752
064-319-5885
093-067-9943
092-469-5199
061-453-6598
097-059-4655
095-670-7141
093-067-9943
089-849-3034
081-977-3538
093-648-6348
087-253-6417
080-790-9264
081-876-4980
086-249-2466
097-934-9715
090-191-2717
086-468-6514
083-429-4293
086-468-4646
095-615-1414
084-607-4211
096-069-3281
094-305-2233
098-597-6739

mali.sing@hotmail.com
wanna01poom@yahoo.co.th
Win.200331@gmail.com
hotfish2021@hotmail.com
ptungsuwanchai@gmail.com
plearn3704@gmail.com
Daliwan3@hotmail.com
Frame.penprapa@gmail.com
daliwan3@hotmail.com
daliwan3@hotmail.com
doungpanlum@gmail.com
Jaruta_ka@hotmail.com
phc47sakon@gmail.com
Supada.tuy@gmail.com
nookao_gao@yahoo.co.th
wongphikun@hotmail.com
vhv3001@gmail.com
manasaranaka@gmail.com
a_aphiwan@yahoo.com
sompis.s1969@gmail.com
bluakthaisong@yahoo.com
pcu.br@hotmail.com
theppum@gmail.com
sombatkudpho32@gmail.com
autcharamaha@hotmail.com
N_atta00@hotmail.com
hrdamnat1@ gmail.com
-
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เขต
สุขภาพ

ลำดับ

60

61

62

11

63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
12
73
74
75
76

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

ศรีสะเกษ

ดร.สมัย ลาประวัติ
นางสาวจุฑาภรณ์ งามวิลัย
นางเสาวคนธ์ สุจินพรหม
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่
นางสลิลรัตน์ ชาบุญเรือง
ยโสธร
นางสุวรรณี แสนสุข
นางละอองดาว ไชยนา
นางสาวสวิณีย์ ทองแก้ว
มุกดาหาร
นายนาถือ มะโนขันธ์
นางสาวชลธิชา นิลภา
นางสาววารุณี เปรมสิงห์
นางสาวอุษณี จันทร์เทพ
ชุมพร
นายสำราญ ไชยชนะ
สุราษฎร์ธานี นายวิสุทธิ์ สุขศรี
นครศรีธรรมราช นายกฤษฎา โยธารักษ์
ระนอง
นางสาวกชมล นีติโสภณ
กระบี่
นางกรกมล เต้บำรุง
พังงา
นายศรรษตรา เกตุแก้ว
ภูเก็ต
นางวิภานุรัตน์ รัตนศิริเนตร
สงขลา
นางมะลิสา บุญรัตน์
นางบุญชรัศมิ์ สุวรรณพรรค
สตูล
นางสุนทรีย์ ประทีปอนันต์
นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี
นางสาวอนุสรา เจ๊ะสัน
นางสาวต่วนบีรนี ดาราหมานเศษ
นราธิวาส
นางวรรณา เหมือนกู้
นางสาวนาดา การีอูมา
ปัตตานี
นางปาริชาติ แก้วทองประคำ
ยะลา
นางวรรณา ทองกาวแก้ว
นางสาวคอลีเยาะ ดือราแม
ตรัง
นายธนาวุฒิ ชัยเดช
นางน้ำฝน นะสม
พัทลุง
นางอาภรณ์ อรุณรัตน์
นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์
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โทรศัพท์

อีเมล

084-477-1486
087-653-8612
090-258-4235
096-919-2541
062-591-7604
089-624-1145
089-629-2295
080-484-2479
085-011-1020
083-144-2082
064-874-1551
080-766-8249
080-536-7018
081-691-0506
080-146-2569
089-594-9135
081-691-2240
081-9799291
084-188-9885
086-597-2898
081-0934569
081-543-4488
092-905-7921
063-081-0293
098-013-7602
081-690-7960
061-191-3232
081-587-4136
062-239-4658
089-965-8796
081-891-5228
084-841-7532
081-738-0484
080-545-9348

samailaprawat@gmail.com
ssm.pcu.sisaket@gmail.com
suwannee2069@yahoo.co.th
laongdow07@gmail.com
naty_lovely5555@hotmail.com
nathue1@hotmail.com
samram.chaichana@gmail.com
krisda2525@Gmail.com
pan_kornkamol@hotmail.com
Wipanurat_ra@hotmail.com
malisab44@gmail.com
suntree28@gmail.com
Bae.nontab@hotmail.com
chesun.anussara@gmail.com
nootuan1@gmail.com
wanna2557@hotmail.co.th
tualek1989@gmail.com
N09925@hotmail.com
wanna95000@gmail.com
nun-14-colly@hotmail.com
than_chaidech@hotmail.com
Namfonnasom@gmail.com
aporn19012009@gmail.com
ssmpt4@gmail.com

ทำเนียบประธำนชมรม อสม. ระดับจังหวัด วำระปี 2563 - 2566
เขต

1

2

3

4

5

ลำดับ
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23
24
25
26
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29

เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงบุรี
อ่างทอง
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์

นายบุญปั๋น ดู่แก้ว
นายกิ่งก้าน ลือชา
นางยุพิน สีต๊ะสาร
นายฐาปนพงศ์ มังคลาด
นางสาวภิรมณ์พร ถือพลอย
นายธีระเดช ปันนะ
นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายอุดม ปิงคะยอม
นางบังอร แก่นเขียว
นายวสันต์ กล่าสี
นายบุญธรรม บานเย็นงาม
นางผ่องนภา เนียมน่วม
นายวสันต์ อยู่เจริญกิจ
นายอนันต์ ทองโอนเถื่อน
นางนงนุช ใจเอี่ยม
นาย อดิศักดิ์ กองทรง
นายมานพ ก้อนเพชร
นาง ธันยพัต ดีวัน
นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร
นางอารี ณรงค์น้อย
นางทองใบ ใจมั่น
นายสมศักดิ์ การีพัฒน์
นาย ไพทูรย์ บุญอารักษ์
นายถนัด นวลแดง
นายกฤษณะ เถื่อนจุ้ย
นาง สาลี ลอยเลื่อน
นายศิวโรฒ จิตนิยม
นายวิสิทธิ์ วันสีแก้ว
นางภณิตา ประกอบชาติ

087-728-8699
081-993-2681
081-386-7780
093-139-0196
081-758-9316
099-370-6370
086-180-4776
081-530-0059
088-281-3991
088-159-5129
089-960-8209
093-139-2325
081-785-9639
089-272-7072
087-204-5715
081-474-3417
081-280-8771
099-190-5549
086-444-7615
063-265-3936
081-848-5989
086-033-6122
092-650-9381
085-135-6839
081756-2045
095-254-3398
081-763-7341
098-314-7581
089-235-9141

30
31
32
33
34

เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

นายสาราญ กาลศิริศิลป์
นางสาววิญญา สอยเหลือง
นายธนัย พ้นภัย
น.ส.รัชต์ญาณ์ เกตุแก้ว
นางศิริณี วัธนินทร

081-857-3220
089-836-1764
085-183-8818
094-351-8698
081-617-5209
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อีเมล
boonpun1052506@gmail.com
y_pin_@hotmail.com
sapaokham@gmail.com
Phrae.01@hotmail.com
Trd2500@gmail.com

หมำยเหตุ
ประธานภาคเหนือ
ประธานเขต 1

banaon001@gmail.com
ban.yen@hotmail.com
ประธานเขต 2

manop_konpet.gmail.com
deewan61140@gmail.com
psprasit402@gmail.com
Areenarongnoi@hotmail.com
topramanj@yahoo.com

ประธานเขต 3

ประธานเขต 4

Salee 2310231 @ gmail com
sjitniyom@gmail.com
vhv pranburi@gmail.com
Winya61764@gmail.com

hiso2494@gmail.com

ประธานเขต 5

ทำเนียบประธำนชมรม อสม. ระดับจังหวัด วำระปี 2563 - 2566
เขต

6

7

8

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อ - นำมสกุล

โทรศัพท์
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
ชัยภูมิ
นครราชสีมา

พ.อ.อ.ณรงค์ พร้อมพวก
นายจารัส คารอด
นายอมรินทร์ นิ่มนวล
นางอังคณา ทองโชติ
นายประเสริฐ นรินทร์วงษ์
นายกฤษฎิภาส เฉลาฉายแสง
นายชวลิต คาสอน
นายพัฒนา พรมเผ่า
นายวิเศษ วงศ์พรหมเมฆ
นาย สวัสดิ์ โพธื์พันธะราช
นายไสว แก้วทะชาติ
นายโสภณ แสนหล้า
นาย ปรีชา วงศ์วิวงค์
นายบุญล้อม กางศรี
นายอานาจ เจริญอินทร์
นายสงบ คณะพล
นาย อภินันท์ อุตมะ
นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ
นายเสถียร คาชมภู
นายบุญกอง หล้าเพชร
นางสาววิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ

097-020-1306
097-426-5696
081-865-7909
086-534-4201
062-590-0642
087-149-2855
094-483-3632
087-087-1059
082-844-9272
085-149-3264
080-741-4839
081-146-1051
080-197-6591
080-010-1472
089-861-7282
085-739-5688
086-852-8204
081-708-2814
095-180-4612
084-917-7180
083-387-3757

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

บุรีรัมย์
สุรินทร์
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา

นายสมศักดิ์ ตรีตรอง
นายธีรพงษ์ ปัชมาชัยวัฒน์
นายศักดา อาจวิชัย
นายกลม บุญเนตร
นายพายัพ ณภัทรหนองบัว
นาง นารี ทองมี
นายอุทัย งามสาย
นายนพดล เวลาดี
นายประกอบ ช่วยบารุง
นายวิชิตร บุญชูเกียรติ
นายโกวิทย์ กุลสวรรค์

086-257-6502
095-613-5292
091-061-7247
089-039-9812
087-254-7891
089-717-3055
094-515-6151
086-745-0940
086-176-5286
089-915-4972
080-020-6020

อีเมล

amarintransport@hotmail.co.th

11
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ประธานเขต 6
ประธานระดับชาติ
ประธานภาคกลาง

Nickmobile...gmail.com
nark_sawat@hotmail.com

ประธานเขต 7
amnat7282@gmail.com
apinan1244@gmai.com
boonkong1968@gmail.com
Wilaiwan_tong@hotmail.com

9

10

หมำยเหตุ

nang 002513@gmail.com
Nobphadon250101@gmail.com
skskbingc85@gmail.com

ประธานเขต 8

ประธานภาคอีสาน
และประธานเขต 9

ประธานเขต 10
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อีเมล

67
68
69
70

ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฏร์ธานี
ตรัง

นางสาวนัฐริกา มานะบุตร
นางระพี นาจันทร์
นายสมหวัง ชูชาติ
นายภมร กลิ่นหอม

062-921-8958
093-609-3211
065-053-9446
095-018-2506

nattarika.m85@gmail.com
ksomwang1207@gmail.com
-

71
72
73
74
75
76
77
78

นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล
กรุงเทพมหานคร
กฟผ.

นายมะรอนิง ยูนุ
นายอารง สตาปอ
นางอุไร ด้วงเสน
นาย ตอเฮ บูรอดียา
นางพจณีย์ สุวรรณเวหา
นายคล่อง ชื่นอารมณ์
นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล
นางกันยา พลยุทธ

089-974-9821
087-288-4418
081-096-4645
098-714-2564
089-462-5255
089-596-6194
089-822-3861
081-825-0032

yunuh2504@gmail.com
Arongstapo@gmai.com
urai64645@gmail.com
Phojanee5255@gmail.com
-
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หมำยเหตุ

ประธานเขต 11
ประธานภาคใต้
ประธานเขต 12

