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1.1 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกอบด้วย
1. นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
๑.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
๓.การทานุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
๔.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
2. นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
๑.การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
๒.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
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๘.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
๙.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒.การสนับสนุ นให้มีการศึ กษาการรับฟังความเห็นของประชาชนและการดาเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน
นโยบายหลักข้อที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
ข้อที่ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)ให้เป็นหมอประจา
บ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารทางการแพทย์เร่งพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีคุณภาพให้ ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วนลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริ การสาธารณสุ ขในชุ มชนผ่ านการพั ฒ นาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกั บการเพิ่ ม บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและการยกระดับคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชนอาทิผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย
ผู้ยากไร้ผู้ ด้อยโอกาสและพิจารณาขยายความครอบคลุ มไปยังกลุ่ มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดและเด็กวัยเรียนที่
ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจและเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อลดความเหลื่ อมล้าของคุณภาพการ
บริการในแต่ละระบบลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชนและลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่ วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
รวดเร็วและได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
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1.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นกระทรวงที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง มีภ ารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิด
จนสิ้นอายุขัย ต้องทางานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความจนของประชาชน
ดังนั้น นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากวันนี้คือ
“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”
โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน ที่สาคัญ 5 ด้านดังนี้
1.การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้เกิดประ โยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
2.การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง ทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุก
ช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
(2.1)สร้ า งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพที่ถู ก ต้ อง เพื่ อ การมีสุ ข ภาพที่ ดี ส่ งเสริม การ
ออกกาลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
(2.2)พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีพัฒนาการสมวัย
มีคุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป
(2.3)จั ดการดูแลระยะยาวรองรั บสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้ สูงอายุมีสุ ขภาพดี ลดจานวนผู้ป่ว ย
ติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการดูแล
ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ โดยกากับดูแลให้มีมาตรฐาน
(2.4)จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติช้า การคุ้มครองผู้บริโภค โดยความ
ร่วมมือกับเครื อข่า ยภาครั ฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชน รวมทั้งการยกระดับความร่ว มมือทางสาธารณสุ ข
กับต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.การดู แ ลให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ลดความเหลื่ อ มล้ า ลดความแออั ด
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
(3.1)เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริ การสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่า งเป็น ระบบ
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพ ลดความแออั ด ในโรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป เพิ่ ม ขี ด
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ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาห้ อ งฉุ ก เฉิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก าลั ง คน
ที่เพียงพอ
(3.2)พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรืออสม. ให้เป็นหมอประจาบ้าน
ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูล และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์
(3.3)ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ได้แก่ระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบส่งต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยง
ข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการบริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย เร่งศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อสร้างโอกาส
ทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนดกลไกการดาเนินงานที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดผล
กระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(4.2)ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์ ทั้ ง ด้ า นระบบบริ ก ารทางการแพทย์
การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย(Medical Hub)
5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(5.1)ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน กระจายอานาจการบริหาร
จัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
(5.2)สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสาคัญกับการดูแลบุคลากรตั้งแต่
เริ่มเข้าทางาน ความปลอดภัย และความสุขในการทางาน การพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน
ข้อที่ 1 การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ข้ อ ที่ 3 การดู แ ลให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพปลอดภั ย ลดความเหลื่ อ มล้ าลดความแออั ด ลด
ระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
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1.3 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ “ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” ในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กาหนด
นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จานวน 10 ประเด็น ดังนี้
1.การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นในกลุ่มวัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy) และการออกกาลังกาย
2.การควบคุมป้องกันวัณโรค เน้นความครอบคลุมในการค้นหา และเพิ่มอัตราความสาเร็จ การรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่
3.การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ เร่งรัดการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อ
สุขภาพ เพื่อลดภาวะการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมี กาจัดศัตรูพืช และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งการ
จัดการเชื้อดื้อยาขยายผลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน เน้น RDU Community โดยเฉพาะกลไกในระดับอาเภอ
4.การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ ทั้ ง การพั ฒ นา อสม.เป็ น หมอครอบครั ว การพั ฒ นาที ม PCC
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และรพ.สต.ติดดาว
5.การลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล โดยการเพิ่มการให้บริการใน PCC เขตเมือง การรับยาที่ร้านขายยา
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ
6.การจัดการโรคหลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งยังเป็นปัญหาสุขภาพที่
สาคัญของคนไทย
7.การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย โดยมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา รวมทั้ ง การตั้ งสถาบั น กั ญ ชาศึ ก ษาเพื่ อ วิ จั ย กั ญ ชา
ทางการแพทย์ในภาพรวม และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านกัญชา การจัดตั้งคลินิกเฉพาะทางกัญชา
ในโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
8.การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ ทั้งการสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย การพัฒนาระบบ
บริการสปา/นวดไทย และการพัฒนาสู่การเป็น Medical Hub
9.การพั ฒ นาองค์ ก รสู่ อ งค์ ก รคุ ณ ภาพ เน้ น การด าเนิ น งานผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพทั้ ง ในหน่ ว ยบริ ก าร
หน่วยบริหาร และการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐานในหน่วยงานทุกระดับโดยการเน้นเวลาการ
ทางานที่เหมาะสม (60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ยกเว้นการสมัครใจก็สามารถทางานมากกว่าระยะเวลาที่กาหนดได้
10.การพัฒนานวัต กรรมการบริ หารจั ดการ เพื่อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัดการของเขตสุ ข ภาพ
โดยการเน้นนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อให้เขตสุขภาพเข้มแข็งมากขึ้น สามารถบริหารจัดการตนเองได้
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1.4 นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

1.6 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2566)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นองค์กรหลักในการบริ หารจัดการระบบบริการสุ ขภาพและระบบสุ ขภาพภาคประชาชนให้ มี
คุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนามาตรฐานระบบบริ การสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ 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
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน
และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ มีคุณภาพไม่ต่ากว่า
มาตรฐานที่กาหนด

KPI เป้าประสงค์
1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
เอกชน และสถานประกอบการเพื่ อ
สุ ข ภาพผ่ า นการรั บ รั บ รองคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด

2. ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารด้ า น 2. ร้อยละของข้อร้องเรียนและการ
สุขภาพที่ปลอดภัย
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของสถาน
พยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รั บการ
เฝ้าระวัง สุ่มตรวจ และแก้ไข

3. อุตสาหกรรมการแพทย์และ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ในระดับ
นานาชาติ

3. จ านวนผลงานที่ แ สดงว่ า อุ ต
สาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติ
4. อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการแพทย์และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยในระดับ
นานาชาติ
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กลยุทธ์
1. พั ฒ นาและยกระดั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
ระบบบริก ารสุ ข ภาพให้ เป็ นมาตรฐานหลั ก
ของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
2. พั ฒ นาและยกระดับ สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อ
สุ ข ภาพให้ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด
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
สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ไ ด้ ก าร
รับรองคุณภาพและความปลอดภัย
5. พัฒนาระบบการเฝ้าระวั งและสุ่มตรวจ
สถานพยาบาลภาครั ฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
6. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพในการ
แข่งขันนานาชาติของอุตสาหกรรมการแพทย์
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเครือข่าย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
KPI เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ประชาชน ครอบครัว และ
1. อัตราของประชาชนมีศักยภาพใน 1. เสริมสร้างและพัฒนาประชาชนให้ มี
ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ การจัดการสุขภาพตนเองได้
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
2. ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพ 2. พัฒนาและเสริมสร้างให้ครอบครัวมี
ในการจัดการสุขภาพ
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
3. ร้อยละของชุมชน/ตาบลจัดการ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพในการ การจั ด การสุ ข ภาพแบบการมี ส่ ว นร่ ว ม
จัดการและพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
อย่างยั่งยืน
4. อั ต ราของประชาชนในพื้ น ที่ 4. พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการ
ชายแดน พื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น สุ ข ศ า ล า
และพื้นที่พิเศษด้านความมั่นคงเข้าถึง พระราชทาน
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
KPI เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น 1. พัฒ นาและยกระดั บศักยภาพการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม ได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
หลักธรรมาภิบาล
ภาครัฐ
2. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการบริ ห าร
อัตรากาลัง และศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ
3. พั ฒ นาองค์ก รให้ เ ป็น องค์ กรแห่ งการ
เรียนรู้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมให้แก่บุคลากร
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1.7 ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในทศวรรษต่อไป ทุกชุมชนจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์สิทธิได้ตามมาตรฐาน
เพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ
คาอธิบายวิสัยทัศน์
1. ทศวรรษต่อไป หมายถึง หลังปี 2566
2. ทุกชุมชน หมายถึง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเขตเมือง/ตาบล
3. จัดการระบบสุขภาพ หมายถึง คนในชุมชนมาร่วมช่วยกันทาแผน จัดการงบประมาณ
มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ มีการประเมินผลร่วมกัน
4. พิทักษ์สิทธิ หมายถึง คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสามารถใช้สิทธิด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ
5. ได้ตามมาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษ์
สิทธิด้านสุขภาพ ได้แก่ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตาบลจัดการสุขภาพ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
6. พึ่งตนเองของประชาชนด้านสุขภาพ (Self Reliance) หมายถึง ประชาชนสามารถดูแลด้านสุขภาพตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน
2. พัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก การดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพ อสม. อสค. อาสาสมัครสาธารณสุขอื่น ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ได้ตามมาตรฐาน
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและคุ้มครองสิทธิของประชาชน
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
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เป้าหมาย
1. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
2. ชุมชนจัดการด้านสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
อานาจหน้าที่
1. พัฒนารูปแบบและการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนา กลไกการคุ้มครองและเฝ้าระวัง การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาเครือข่ายกาลังคนมีความรู้ เข้าถึงข้อมูล ตัดสินใจและปฏิบัติได้
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (พชอ./PCC)
พัฒนาวิชาการ และนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง
นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักข้อที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม
นโยบายเร่ ง ด่ ว น ข้ อ ที่ 2 การปรั บ ปรุ ง ระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบาย รมว.
ข้อที่ 1 การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ข้ อ ที่ 3 การดู แ ลให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ มี
คุณภาพปลอดภัยลดความเหลื่อมล้าลดความแออัด
ลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน
นโยบายปลัดกระทรวง
1. การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
2. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
3. การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 20 ปี
- Promotion Prevention & Protection
Excellence
- Service Excellence
นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การขับเคลื่อนภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการพระราชดาริ
- ภารกิจงานสุขภาพภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่าย

กระบวนการดาเนินงาน
1. พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
- ถ่ายทอดนโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
- จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
- สนับสนุนงบประมาณ
- พัฒนาฐานข้อมูล งาน สช.
- ติดตามประเมินผล (M&E)
2. พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจาบ้าน (80,000 คน)
- พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ อสม. (10,000 คน)
3. พัฒนาระบบสวัสดิการ อสม.
- จัดตั้งระบบฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านแห่งประเทศไทย
- พัฒนาสวัสดิการค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ
4. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.๔.๐) (406,258 คน)
5. เสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว (500,000 ครอบครัว)
6. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในเรือนจา (อส.รจ.) (143 แห่ง)
7. ส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
- คัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับ เขต ภาค ชาติ อสม.ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
- รณรงค์สัปดาห์วัน อสม. แห่งชาติ (76 จังหวัด)
- จัดงานวัน อสม. แห่งชาติ (20 มีนาคม) (1,500 คน)
8.ต่อยอดโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว เทิดไท้องค์ราชัน
(ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้านฯ)
- สารวจจานวนหลังคาเรือนที่มีผู้สบู บุหรี่สมัครเข้าร่วมโครงการ
- สร้างมาตรการ/กติกาชุมชนครัวเรือนปลอดควันบุหรี่ และภัยบุหรี่มอื สองในชุมชน
- อสม. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายและชักชวนประชาชนร่วมกิจกรรม
9. พัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
10. พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนตามโครงการพระราชดาริพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (22 แห่ง)
- ยกระดับสุขศาลาพระราชทานให้เป็น “ศูนย์สุขภาพชุมชน”
11. พัฒนาระบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (5 แห่ง)
12. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพติดยาเสพติด หลังการบาบัดรักษา
13. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาค
ประชาชน
- 14 14. สนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน

1. จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.
หมอประจาบ้าน (80,000 คน)
2. ร้อยละของ อสม. กลุม่ เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เป็นหมอประจาบ้าน (ร้อยละ70)
3. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.
หมอประจาบ้าน มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี (ร้อยละ 70)
4. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
5. จานวนตาบลที่พัฒนาเป็นตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
(5,800 ตาบล)
6. ร้อยละของตาบลทีผ่ ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
(ร้อยละ 70)
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ให้บริการสุขศาลา
พระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
7.1 สุขศาลาพระราชทานได้รับการประเมิน 22 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ร้อยละ (70)
7.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ให้บริการสุข
ศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
8. จานวนระบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (5 แห่ง)
9. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด
หลังการบาบัดรักษา (ร้อยละ 75)

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

1.8 กรอบแนวคิดในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพืน้ ฐานงานสุขภาพภาคประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) ในการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
ปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้
2.1 ฐานข้อมูลจานวนอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ชุมชน อสม. อสค. อสม.ต่างด้าว
และ ศสมช. ปีงบประมาณ 2563
2.2 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานงานสุขภาพภาคประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) ในการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563
สรุปได้ดังนี้
2.1 ฐานข้อมูลจานวนอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ชุมชน อสม. อสค. และ ศสมช. ปีงบประมาณ 2563
2.2 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2562
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2.1 จานวนอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ชุมชน ศสมช. อสค. และ อสม. ปีงบประมาณ 2563
เขต
สุขภาพ
ที่

ลาดับ

1

1
2
3
4
5
6
7
8

จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน

รวม

2

1
2
3
4
5

ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
รวม

3

1
2
3
4
5

กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
รวม

4

1
2
3
4
5
6
7
8

นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม

จานวน
จานวน จานวน จานวน
หมู่บ้าน ชุมชน** ศสมช.** อสค.***
(คน)
*
(ชุมชน)
(แห่ง)
124 1,755
64
767 14,450
96
236 22252
204 2,066
28
486 13988
99
893
14
41 20327
68
806
18 ไม่มีข้อมูล
2868
78
708
6
129
5393
45
415
41
100
970
141 16001
17
8118
51
578
168
769 8,191
284
1,968 110,887
21
15809
63
562
25
20269
93 1,048
59
10015
117 1,439
42
86
843
478 67081
34 ไม่มีข้อมูล 11377
67
613
426 4,505
181
478 124,551
426
27
4 35724
78 4,496
957
31
17355
53
505
152
28122
130 1,434
47
22258
89
889
15
9723
70
642
420 4,427
272
4 113,182
1743
41
408
36
52
329
261
2
5805
60
494
453
102
9875
6
8033
209 1,452
27
9437
124 1,129
45
1827
111
973
14
6708
43
364
364
73
34
10983
513
73 5,662
713
876
468 54,411

จานวน จานวน
อาเภอ ตาบล
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
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จานวน
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
สุขภาพที่

5

6

7

8

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
1
2
3
4
รวม
1
2
3
4
5
6
7
รวม

จังหวัด
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขัน
ธ์

จานวน
อาเภอ

จานวน
ตาบล

13
7
8

98
98
106
106
48
93
93
104
36
40
110
110
635

เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงครา
มสมุทรสาคร

8
10
3
3

สุพรรณบุรี

10
62

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปรากา
รสระแก้ว

10
11
11
7
7
8
6
9
69

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

18
26
13
20
77

นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี

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
199
133
133
193
193
660
99
99
53
53
90
90
125
125
62
62
59
59
156
156
644

จานวน
จานวน จานวน จานวน
หมู่บ้าน ชุมชน** ศสมช.** อสค.***
(คน)
*
(ชุมชน)
(แห่ง)
119
20353
959
15510
930
435
50
250
9119
10658
698
48
977
84
175 18666
284
38
23
5968
290
68
174
6125
258
229 12742
1,008
5,581
665
851 99,141
25
5048
731
114
343 18568
892
60
18609
687
7
1
5530
261
6994
708
23
4525
441
67
148
4 12915
399
48
588
6871
731
4,850
492
936 79,060
36
1,570 31141
1,585
52369
2,331
389
25630
1,944
36
53505
2,446
20
8,306
481
1,570 162,645
25
1,058 19678
1,128
9572
617
615
615
20
84 11155
918
25
8309
1,520
13610
687
35
33
59
4725
687
416
1,727 26233
1,886
7,443
1,169
3,543 93,282
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จานวน
อสม.****
(คน)
14,200
10,360
7,200
7,835
12,329
2,236
3,642
15,137
72,939
9,103
10,298
13,596
4,356
8,755
9,835
8,111
8,809
72,863
18,416
33,355
19,387
33,640
104,798
13,364
7,861
13,775
22,948
10,387
9,797
28,035
106,167

เขต
สุขภาพ
ที่

9

10

11

12

ลาดับ

จังหวัด

1 ชัยภูมิ
2 นครราชสีมา
3 บุรีรัมย์
4 สุรินทร์
รวม
1 มุกดาหาร
2 ยโสธร
3 ศรีสะเกษ
4 อานาจเจริญ
5 อุบลราชธานี
รวม
1 กระบี่
2 ชุมพร
3 นครศรีธรรมราช
4 พังงา
5 ภูเก็ต
6 ระนอง
7 สุราษฎร์ธานี
รวม
1 ตรัง
2 นราธิวาส
3 ปัตตานี
4 พัทลุง
5 ยะลา
6 สงขลา
7 สตูล
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
อาเภอ

จานวน
ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน*

จานวน จานวน
ชุมชน** ศสมช.**

16
32
23
17
88

1,617
3,753
2,546
2,122
10,038

2,122
3,764

8
8
23
8
3
5
19
74
10
13
12
11
8
16
7

124
124
289
289
189
189
159
159
761
53
53
79
79
206
206
56
56
219
219
613
53
53
70
70
169
169
48
48
17
17
30
30
131
131
518
87
77
115
65
58
127
36

77

565

878

7,255

7
9
22
7
25
70

526
885
2,633
607
2,705
7,356

(ชุมชน)
25
292
40
32
389
34
29
193
31
164
451
60
62

(แห่ง)
1,642

จานวน
อสค.***
(คน)
29836
170685
128044
15901
344,466

9775
10409
40245
10441
40756
38

111,626

43
19
93
378
99
156
57
72
67
250
55

178
81
837
5
54
49
24
32
27
24

4,311

756

215

7703
5997
36253
4554
2246
7844
29830
94,427
10529
6522
23483
14466
6908
13301
7632
82,841

75,032

6,335

14,557

1,470,51

389
744
1,553
321
103
178
1,075
4,363
723
593
642
670
380
1,023
280

540

81
20

จานวน
อสม.****
(คน)
24,247
52,652
27,834
24,587
129,320
6,768
10,747
27,209
7,249
34,681
86,654
7,477
11,431
27,227
5,239
2,203
2,943
19,124
75,644
10,041
8,000
6,596
10,569
5,261
17,707
5,085
63,259
1,039,729

9

ที่มา * ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2560
** ข้อมูลจากสารวจของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
*** ข้อมูลจาก http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
**** จานวน อสม. ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.2 ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 1 งบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชน จาแนกรายหน่วยงาน (งบใช้ไปพลางก่อน 62) จัดสรรงวด 1
ลาดับ
1
2
3
4

หน่วยงาน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค 5 แห่ง
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 - 12
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รวม

งบประมาณ (บาท)
1,500,000
3,800,000
20,037,000
2,398,000
27,735,000

ร้อยละ
5.41
13.70
72.24
8.65
100.00

หมายเหตุ : ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สานักบริหาร ที่ สธ 0701.8.2/3033 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 งบใช้ไปพลางก่อน
รายการงบดาเนินงานตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 2 งบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชน งบใช้ไปพลางก่อน 62 เปรียบเทียบกับ งบประมาณปี 62

14,138,000

1,500,000

เปรียบเทียบ
งบใช้พลางก่อน 62
กับงบประมาณปี 62
(B-A)
-12,638,000

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค 5 แห่ง

7,950,000

3,800,000

-4,150,000

-52.20

3

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 - 12

3,860,000

20,037,000

16,177,000

-96.34

4

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

65,492,000

2,398,000

-63,094,000

-96.34

91,440,000

27,735,000

-63,705,000

-69.67

ลาดับ

หน่วยงาน

1

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2

รวม

งบประมาณปี 62
(บาท)
(A)
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งบใช้ไปพลางก่อน 62
(บาท)
(B)

ร้อยละ
เพิ่ม/ลด
-89.39

ส่วนที่ 3
แนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
ปีงบประมาณ 2562
3.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจาบ้าน
3.2 การพัฒนา อสม. สู่ อสม. 4.0
3.3 การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
3.4 การส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
3.5 การพัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
3.6 การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
3.7 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพ
ภาคประชาชน
3.8 การพัฒนาระบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
3.9 การเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบาบัดรักษา
3.10 การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชน
3.11 การพัฒนาระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น

3.1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจาบ้าน
1. ความสาคัญและที่มา
สื บ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี น โยบายด้ า นสาธารณสุ ข ในการพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจาบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่
ไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และสามารถ
ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้ประชาชนมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมนา ร่วมทาและ
ร่วมในการอภิบาลแบบเครือข่าย ภายใต้กระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทด้านสุขภาพภาคประชาชน
ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวนกว่า
1,040,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน จนได้รับการยอมรับจากสังคม
กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ข ภาพ มีบทบาทส าคัญในการส่ งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนสามารถดูแ ล
สุขภาพตนเองได้ และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยื น โดยให้ความสาคัญในการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
สุ ข ภาพตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจให้ อสม.
ดังนั้น เพื่อให้การนานโยบายสุขภาพภาคประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลดความแออัดของโรงพยาบาล
ลดการพึ่ ง พาโรงพยาบาลแต่ พึ่ ง ตนเองเพิ่ ม ขึ้ น กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยกองสนั บ สนุ น สุ ข ภาพ
ภาคประชาชน จึงจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนายกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจาบ้าน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจาบ้าน สามารถดูแลสุขภาพคน
ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ขอบเขตการดาเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
๑. ครู ก อสม.หมอประจาบ้าน
2. อสม. ระดับหมู่บ้าน เป็น อสม. หมอประจาบ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน และชุมชนเขตเทศบาล/กทม.
รวม ๘๐,๐๐๐ คน
3. เพิ่มพูนทักษะ อสม.หมอประจาบ้าน จานวน 10,000 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
3.1 กรณีที่ตาบลมีประชากรไม่เกิน 15,000 คน คัดเลือก ประธาน อสม. ระดับตาบล หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน จานวน 1 คน
3.2 กรณีที่ตาบลมีประชากรเกิน 15,000 คน คัดเลือก ประธาน อสม. ระดับตาบล จานวน
1 คน และเลขานุการ ชมรม อสม. ระดับตาบล จานวน 1 คน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
รวม 2 คน
4. ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง
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4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
1. อสม.ที่ได้รับการพัฒนายกระดับเป็น อสม.หมอประจาบ้าน
2. ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลสุขภาพจาก อสม. ที่เป็นหมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลสุขภาพจาก อสม. ที่เป็นหมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70)
6. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน
กิจกรรม
กอง สช.

1.
2.
3.
4.
5.

สสม.

1.
2.
3.
4.

ศบส.

สสจ.

สสอ./รพช./
รพ.สต.

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทาหลักสูตร คู่มือ แนวทาง
กาหนดเปูาหมายฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงาน
ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค.–พ.ย. 62
ต.ค.–พ.ย. 62
ต.ค.–พ.ย. 62
ต.ค.–พ.ย. 62
ต.ค. 62–ก.ย. 63

ร่วมกับ ศบส. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจาบ้าน (80,000 คน)
ร่วมกับ ศบส. สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ อสม.หมอประจาบ้าน (10,000 คน)
สุ่มประเมินศักยภาพ อสม. หมอประจาบ้าน
สุ่มประเมินผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลจาก อสม. ที่เป็นหมอประจาบ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตามหลักสถิติการวิจัย
5. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล

ต.ค. 62–ก.ย. 63

1.
2.
3.
4.

พ.ย.-ธ.ค. 62
พ.ย.-ธ.ค. 62
ม.ค.-มี.ค. 63
ต.ค. 62–ก.ย. 63

ประสานงานจังหวัดในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจาบ้าน (80,000 คน)
สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจาบ้านให้ สสจ.
ประสานงานจังหวัดในการวางแผนเพิ่มพูนทักษะ อสม.หมอประจาบ้าน (10,000 คน)
ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล

พ.ย.-ธ.ค. 62
ม.ค.-มี.ค. 63
ม.ค.-มี.ค. 63
เม.ย.-มิ.ย. 63

1. สร้างทีมจังหวัด อาเภอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจาบ้าน หมู่บ้านละ พ.ย.-ธ.ค. 62
๑ คน และชุมชนเขตเทศบาล/กทม. (๘๐,๐๐๐ คน)
2. สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ อสม.หมอประจาบ้าน (10,000 คน)
ม.ค.-มี.ค. 63
3. ติดตาม รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแนวทางที่กาหนด และในฐานข้อมูล thaiphc.net
ธ.ค. 62–ก.ย. 63
1. จัดอบรมประธาน อสม. ระดับหมูบ่ ้านเป็น อสม. หมอประจาบ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน และ
ชุมชนเขตเทศบาล/กทม. (๘๐,๐๐๐ คน)
2. เพิ่มพูนทักษะ อสม.หมอประจาบ้าน (10,000 คน)
3. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทุกเดือน
4. ติดตาม รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแนวทางที่กาหนด และในฐานข้อมูล thaiphc.net
*สถานที่ฝึกอบรมฯ ตามความพร้อมของแต่ละบริบทของพื้นที่
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พ.ย.-ธ.ค. 62
ม.ค.-มี.ค. 63
เม.ย.–ก.ย. 63
ธ.ค. 62–ก.ย. 63

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
9. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุม สะดวก ราคาถูก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชาชนมีความรอบรู้การใช้สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย และงบประมาณของประเทศ
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3.2 การพัฒนา อสม. สู่ อสม. 4.0
1. ความสาคัญและที่มา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มวัย และพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น
การป้องกันควบคุมโรคมากกว่าการรักษา และลดความเหลื่อมล้้าในสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมีเป้ าหมายให้ป ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่วน หนึ่งในแผนงาน
ตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ขได้กล่ าวถึงการพัฒ นาเครือข่ายก้าลั งคนด้านสุ ขภาพ ซึ่งเป็น
ส่วนส้าคัญในการพัฒ นาระบบสุขภาพเป็นการสร้างก้าลั งคน พลั งเครือข่ายด้านสุขภาพให้ สามารถท้างาน
และสื่ อสารเพื่อ สร้ างความรู้ ความเข้าใจในการดู แลสุ ข ภาพของประชาชน น้าไปสู่ การมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดี
ของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยสร้างกลไกการจัดการสุขภาพให้ไปสู่พื้นที่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับชุมชน
หรื อท้องถิ่น นั้น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับเอกชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่ว นในการดูแล จัดการ
สุขภาพ ส่งผลให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพ
ภาคประชาชน ให้เป็นก้าลังคนที่มีพลังส้าคั ญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ อสม.
และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีบทบาทในการเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัยแบบบูรณาการ มีทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และเป็นแกนน้า
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยประสานงาน
วางแผนด้านสุขภาพ จัดการงบประมาณจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และประเมินผลการด้าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
ในชุมชน ตลอดจนเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่การดูแลสุขภาพ
ของคนในครอบครัว และชุมชนทุกช่วงวัย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ อสม. กลุ่มเป้าหมาย
1. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และสื่อสารด้านสุขภาพ
2. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในเรื่อง การใช้ยาสมเหตุผล การป้องกันและควบคุม
วัณโรคในชุมชน การลด ละ เลิกบุหรี่ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
3. เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ รวมถึงสามารถจัดการสุขภาพชุมชนได้
4. เป็ น จิ ต อาสาด้า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ได้แ ก่ การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น และทั ก ษะ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
3. ขอบเขตการดาเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
3.1 จังหวัดพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ด้วยกระบวนการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนตามหลักสูตร
หรือแนวทางที่ก้าหนดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Application Smart
อสม., www.อสม.com , Official Line@ Smart อสม. เป็นต้น โดยเน้นในเรื่อง การเป็นต้นแบบพฤติกรรม
สุขภาพด้านการไม่สูบบุหรี่ การชักชวนคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ การส่งเสริมมาตรการครัวเรือนปลอดบุหรี่
และการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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3.2 ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณทุกระดับ
3.3 ก้ากับ ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการด้าเนินงาน โดยศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล
ฐานภาค ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1-12 และส่วนกลาง
3.4 สรุป และรายงานผลการด้าเนินงาน
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
ผลผลิต
พัฒนา อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 400,000 คน
ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับการดูแล และสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จ้านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 จ้านวน 400,000 คน
6. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน
กอง สช.

สสม.

ศบส.

สสจ./สสอ.

ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค.62

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อความรู้ (Application smart
อสม. www.อสม.com และOfficial line@ smart อสม.)
2. พัฒนาระบบก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงาน เยี่ยมเสริมพลัง
3. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน

ม.ค.-ก.ย.63
ก.ย.63

1. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง
2. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน

ม.ค.-ก.ย.63
ก.ย.63

1. ติดตามการด้าเนินงานและรายงานผลการด้าเนินงานรายไตรมาส
2. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง อสม. 4.0 ระดับเขต และประเมินในพื้นที่ระดับเขต
3. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน

ม.ค.-ก.ย.63
ม.ค.-ก.ย.63
ก.ย.63

1. ก้าหนดเป้าหมายและวางแผนการด้าเนินงานร่วมกับองค์กร อสม.
2. ขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนา อสม. ๔.๐ ตามคุณสมบัติ และเป้าหมายที่ก้าหนด
3. ก้ากับ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการด้าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. ในพื้นที่
4. บันทึกข้อมูลและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0 ลงในเว็บไซด์ Thaiphc.net
5. สรุป และรายงานผลการด้าเนินงาน

ม.ค.-ก.ย.63
ม.ค.-ก.ย.63
ม.ค.-ก.ย.63
ม.ค.-ก.ย.63
ก.ย.63
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หน่วยงาน
รพ.สต.

1. พัฒนา อสม. 4.0 (ไม่ซ้าคนเดิม)
2. ก้ากับ ติดตาม เป็นที่ปรึกษาให้กับ อสม. ๔.๐ ในการปฏิบัติงาน
3. สรุป และรายงานผลการด้าเนินงาน

ระยะเวลา
ม.ค.-ก.ย.63
ม.ค.-ก.ย.63
ก.ย.63

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีทักษะการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน เป็นจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือสังคม
๓. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ และสามารถ
จัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.3 การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
1. ความสาคัญและที่มา
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยตนเองระดั บ ครอบครั ว มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) กลุ่มงานด้านสังคม ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะ
ในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคนในทุกช่วงอายุ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ และพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับสังคมสูงวัย และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมถึงประเด็น
การปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศไทย : เรื่อง การวางแผนกาลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ของยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
อาสาสมัครประจาครอบครัว หรือ อสค. เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัวที่พัฒนาขึ้น
โดยคัดเลือกตัวแทนของแต่ละครอบครัวและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทาง เพื่อทาหน้าที่ ดูแลสุขภาพ
ของกลุ่มเป้าหมายในครอบครัว ได้แก่ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซึง่ เป็นบทบาทของประชาชนในการทาหน้าที่ของพลเมืองและประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
จนเกิดทักษะทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว เกิดการวิเคราะห์ และสามารถจัดการความเสี่ยงภัยสุขภาพ
ของสมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน
ในปี 2563 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเห็นความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน จึงจัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับ
ครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชน ให้สามารถเข้าถึง
บริการ และยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือ ระหว่างสถานบริการสุขภาพภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครอบครัวมี อสค. ที่สามารถดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3
และ 4 และกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. เพื่อให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคไตระยะ
ที่ 3 และ 4 และกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อสค. เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ
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3. ขอบเขตการดาเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมาย
๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC) จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/)
ของกระทรวงสาธารณสุขและประชากรจาก 43 แฟ้ม ของแต่ละจังหวัด
2. ครอบครัวผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 และ 4 (CKD) ของกระทรวงสาธารณสุข และประชากรจาก
43 แฟ้มของแต่ละจังหวัดจากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/)
3. ครอบครัวผู้ ป่ วยโรคไม่ติ ดต่อเรื้อรัง (NCD) จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/)
ของกระทรวงสาธารณสุขและประชากรจาก 43 แฟ้มของแต่ละจังหวัด
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
ผลผลิต
อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) จานวน 5๐๐,๐๐๐ คน
ผลลัพธ์
ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 จานวนครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(500,000 คน)
5.2 ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
6. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทาง และวิธีการดาเนินงาน อสค.
- กาหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ
กอง สช.
- จัดเตรียมและจัดประชุมการพัฒนา Application “SMARTอสค.” เพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ อสค.
- จัดเตรียมโปรแกรมการลงทะเบียน อสค.
- ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน อสค.
- ปรับปรุงคู่มือ อสค. LTC CKD และ NCD
- การวางแผนก าหนดกรอบการประเมิ น การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และด าเนิ น การ
ประเมินผลการพัฒนา อสค. โดยสุ่มตัวอย่าง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือ แนวทางการประเมิน และประเมินผลการพัฒนา อสค.
- การติดตาม กากับ ให้คาปรึกษา และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

สสม.

- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา อสค. สู่ความเป็นเลิศ และจัดการความรู้การดาเนินงาน อสค.
- สุ่มประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนดตามหลักสถิติการวิจัย
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
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ระยะเวลา
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. – ธ.ค.62
ต.ค. 62 - ก.ย.63
ต.ค. 62 - ก.ย.63
เม.ย. – มิ.ย.63
ก.ค.63

ศบส.

สสจ./
สสอ.

- เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม กากับ ให้คาปรึกษาในการเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูล
และการดาเนินงาน อสค. แก่จังหวัด
- รายงานผลการด าเนิ น งาน การใช้ จ่ า ยงบประมาณและปั ญ หาอุ ป สรรคการ
ดาเนินงาน อสค. รายไตรมาส
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

เม.ย. – ก.ย.63

- ชี้แจงแนวทาง และกาหนดเป้าหมายการพัฒนา อสค.
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง อสค.
- แนะนา เผยแพร่การเข้าถึง App. อสค. และ เว็บไซต์ อสค.com
- ติดตาม กากับ และติดตามการรายงานผลการพัฒนา อสค. ในฐานข้อมูล อสค.
- ให้คาปรึกษาและเยี่ยมเสริมพลัง อสค. ร่วมกับทีมหมอครอบครัว
- ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การพัฒ นา อสค. สู่ ความเป็นเลิ ศ และจัด การความรู้การ
ดาเนินงาน อสค. ในพื้นที่
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ม.ค. – ก.ย.63
ม.ค. – ก.ย.63
ม.ค. – ก.ย.63
ม.ค. – ก.ย.63
ม.ค. – ก.ย.63
ม.ค. – ก.ย.63

- กาหนดเป้าหมายการพัฒนา อสค. ร่วมกับ อสม.ดังนี้
1. อสค. ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (ทุกคน)
2. อสค. ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไต และ
รพ.สต./
3. อสค. ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รพช.
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. สรรหา อสค.
- ดาเนินการลงทะเบียน อสค.ผ่านฐานข้อมูลhttp://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/
หรือ www.thaiphc.net
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. สร้างเครือข่ายการสื่อสารให้กับ อสค.
- ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง อสค. และให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพตนเอง
- สุ่มประเมิน อสค.ตามแบบประเมินที่กาหนด และบันทึกข้อมูลใน
http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ หรือ www.thaiphc.net
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ

เม.ย. – ก.ย.63
ก.ย.63

ก.ย.63

ต.ค. - ธ.ค.62

ต.ค. - ธ.ค.62
ต.ค. - ธ.ค.62
ม.ค. – ก.ย.63
ม.ค. – ก.ย.63
ม.ค. – ก.ย.63
ก.ย.63

ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
- ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ไม่ถูกทอดทิ้ง มีระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมกับทีม
หมอครอบครัว
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนไทย จากการส่งเสริมและสร้างความรู้
จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน
- ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ มีที่พึ่งทางสุขภาพประจาครัวเรือน ลดอาการแทรกซ้อนจาก
การเจ็บป่วย หรือลดความรุนแรงของโรค
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3.4 การส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
1. ความสาคัญและที่มา
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้นาหลักการและกลวิธีสาธารณสุข
มูล ฐานเพื่อ การพัฒ นาและแก้ไขปั ญ หาสาธารณสุ ขของประเทศ โดยเน้นหลั กการการมีส่ ว นร่ ว มและการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ของประชาชน มุ่งหมายให้ประชาชนมีความสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เพื่อชุ มชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยจิตอาสา เต็มใจและ
จิตสานึกที่ดี มีความศรัทธาและมุ่งมั่นในการพัฒนานับว่าประสบผลสาเร็จในการร่วมมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและประชาชน ได้เป็นอย่างดี และพบว่ากาลังหลักที่มีส่วนร่วม
ส าคั ญ และมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชนมากที่ สุ ด คื อ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.)
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกครัวเรือน ๑๐ – ๑๕ หลังคาเรือนในการเป็นตัวแทนเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเอง บุ คคลในครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
มี อสม. ที่ได้รับการพัฒนาและขึ้นทะเบียนแล้วถึง ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ
ด าเนิ น งานการดู แ ลสุ ข ภาพให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง เหมาะสมกั บ บริ บ ทที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป สามารถ
นานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง และด้วยความต่อเนื่องยาวนานกว่า ๓๕ ปี รวมทั้ง
ความมุ่งมั่น เสียสละในการทางาน ทาให้ผลงานของ อสม. เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณค่าและยังประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมากมายและกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้เห็นคุณค่าความสาคัญของอสม. ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานของ อสม. อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ และเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจการจั ด การสุ ข ภาพชุ ม ชน
ของ อสม.ปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.ที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือ
ประชาชน ในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/เครือข่ายบริการ (เขต)/ภาค/ชาติ
2. เพื่อประเมินผลงานต่อเนื่องของ อสม.ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
๑. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น และประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
๑.๑ อสม.ดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖3
จานวน 924
๑.๑.๑ ระดับจังหวัดๆละ ๑2 สาขา
จานวน 739
๑.๑.๒ ระดับเขตสุขภาพ ๑๒ เขตๆละ ๑2 สาขา
จานวน 132
๑.๑.๓ ระดับภาคๆละ ๑2 สาขา
จานวน ๓6
๑.๑.๔ ระดับชาติ
จานวน 17
๑) อสม.ดีเด่นระดับชาติ ๑2 สาขา
จานวน (12)
๒) อสม.ดีเด่นระดับชาติ พื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
จานวน (๔)
๓) อสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานครระดับชาติ
จานวน (๑)
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คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๑.๑.๕ อสม.ดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ระดับจังหวัด)
๑.๑.๖ อสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวัด)
๑.๒ อสม.ดีเยี่ยม ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖3
๑.๓ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖3

จานวน 1 คน
จานวน ๑1 คน
จานวน 13 คน
จานวน 9 คน

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นระดับจังหวัด/ เขตสุขภาพ / ภาค / ชาติ จานวน ๘39 คน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จของการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด /เขตสุขภาพ / ภาค และชาติ
6. กิจกรรมการดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ ๑. ประชุ ม ชี้ แ จงคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการคั ด เลื อ ก อสม.ดี เ ด่ น
ระดับชาติ
กิจกรรมที่ 2. คณะกรรมการฯ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ
กิจกรรมที่ 3. คณะกรรมการฯ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรับรองผลงาน อสม.ดีเยี่ยม และดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง ระดับชาติ ๔ คณะ ๔ ภาค
กิจกรรมที่ 4. ประชุมคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรองผลการคัดเลือก
อสม. ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่งระดับชาติ
กิจกรรมที่ 5. สรุป รายงานผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น และผลการประเมิน อสม.ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
กิจกรรมที่ 6. จัดจ้างทาของรางวัล
7. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน
หน่วยงาน

กอง สช.

กิจกรรม
1.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดทาประกาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น
3. แจ้งแนวทางการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ประเมินผลงาน อสม.ดีเยีย่ ม ดีเยีย่ มอย่างยิ่ง ปี 2563
4.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ภาค ชาติ ปี 2563
และคณะกรรมการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
5. คณะกรรมการฯ ดาเนินการประเมินผลงาน อสม.ดีเยีย่ ม และดีเยีย่ มอย่างยิ่ง
(พร้อมการจัดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับ เขต ภาค)
6.จัดประชุมคณะกรรมการฯดาเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ และวางแผนการ
ออกคัดเลือก
7. คณะกรรมการฯ ระดับชาติ ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ
8. ประชุมคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรองผลการ
คัดเลือก อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่งระดับชาติ
9. สรุปและจัดทาประกาศรายชื่อ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจาปี 2563
10. จัดทาเอกสารผลงานเพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
(นร.1 และ นร.3) (เหรียญเงิน เหรียญทอง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์)
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ระยะเวลา
ต.ค. 62
ส.ค. 62
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62 - ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. - ก.พ. 63
ก.พ. 63
ก.พ. - มี.ค. 63
มี.ค. – เม.ย. 63

11. ดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์ (เหรียญเงิน เหรียญ
ทอง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) ประจาปี 2563 ส่งเอกสารให้สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และติดตามผลการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
12. สรุปและจัดทารายงานผลงาน อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยีย่ ม และ อสม.ดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง ลงในฐานข้อมูล http://www.thaivhv.net/

สสม.

ศบส.

สสจ.

1. พิจารณาและเสนอรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับภาค 12 สาขา
ส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพื่อเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงนามแต่งตั้ง
2. ร่วมกับสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ดาเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับเขต/ภาค ดังนี้
-ภาคกลาง วันที่ 17-18 ธ.ค. 62
-ภาคเหนือ วันที่ 19-20 ธ.ค. 62
-ภาคใต้ วันที่ 17-18 ธ.ค. 62
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26-27 ธ.ค. 62
3. รวบรวมผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และภาค
พร้อมจัดทารูปเล่มผลงาน อสม. ดีเด่นระดับภาค ส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน

1. รวบรวมรายชื่อและรูปเล่มผลงาน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
2. ร่วมกับ สสม. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ/ภาค
และจัดส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพื่อจัดทาหนังสือเสนอขอลงนามโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ร่วมกับ สสม. ดาเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
4. ประเมินและรับรองผลงาน อสม. ดีเยี่ยม และดีเยีย่ มอย่างยิ่ง
5. ส่งแบบประเมินและรับรองผลงาน และรวบรวมเอกสารประกอบการประเมินผลงาน
ของ อสม.ดีเยี่ยม ดีเยีย่ มอย่างยิ่ง ประจาปี 2563 (ประกอบด้วย แบบแสดงความจานง/
แบบ นร.1 จานวน 5 ชุด/ แบบ นร.3 จานวน 5 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 5 ชุด /สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 5 ชุด และรูปเล่มเอกสาร ) ส่งให้
คณะกรรมการฯ จากส่วนกลางรับรองผล
1. ดาเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปีพุทธศักราช 2563
2. ส่งผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมเอกสารผลงานให้ สบส.เขต และ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล http://www.thaivhv.net/
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ และรวบรวมเอกสารประกอบการประเมินผลงานของ อสม.ดีเยีย่ ม
ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจาปี 2563 (ประกอบด้วย แบบแสดงความจานง/
แบบ นร.1 จานวน 5 ชุด/ แบบ นร.3 จานวน 5 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 5 ชุด /สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 5 ชุด และรูปเล่มเอกสาร) ส่งให้ ศบส.เขต

8. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2– กันยายน ๒๕๖3
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เม.ย. - พ.ย. 63

พ.ย. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62-ม.ค. 63

พ.ย. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62-ม.ค.63
ธ.ค. 62-ม.ค.63
ม.ค. 62

ต.ค.-พ.ย. 62
ต.ค.-พ.ย. 62
ต.ค.-ธ.ค. 62

9. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
10. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
1. สานัก / กอง ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง
3. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับต่างๆ
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด และสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
6. กรมวิชาการต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข
11. ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สร้ างกระแสการพัฒนาตนเองและชุ มชนในการมีบทบาทและมี ส่ วนร่ วมการพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพของคน
ในชุมชน
2. อสม. ที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจ เกิดเป็นต้นแบบที่
ดีด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการสุขภาพให้กับครอบครัว ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้
3. เกิดรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ อสม.ดีเด่น
4. มีการเผยแพร่ สื่อสารผลงานระบบสุขภาพภาคประชาชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ

32

3.5 ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
1. ความสาคัญและที่มา
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเป้าหมายของการสาธารณสุข ซึ่งตามเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต มี 3
ด้าน คือ การบริการปฐมภูมิ และบริการทางด้านสาธารณสุขในฐานะเป็นแกนนาสู่การบูรณาของบริการสุ ขภาพ นโยบาย
และกิจกรรมในพหุภาคส่วนร่วม และการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน ซึ่งในส่วนของการเสริมสร้างศักยภาพภาค
ประชาชน ได้นากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้เพื่อสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองหรือการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ซึ่งเป็นพื้ นฐานสาคัญของคุณภาพชีวิต ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และพัฒนารูปแบบสู่ ระดับ
ครอบครัว คือ อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเชื่อมกับการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) ซึ่งได้มีการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการยกระดับเป็นตาบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยเพิ่ม
มิติด้านคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความจาเป็นด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต คือ ชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน
สุขสามัคคี” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง มี ระบบบริการปฐมภูมิทั้งที่ชุมชนจัด รัฐ
เอกชนจัด และเชื่อมบริการกัน และเกิดระบบการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยในปี 2563 มีเป้าหมายพัฒนาเป็น
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต จานวน 5,800 ตาบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จานวน 380 ตาบลภายใต้ฐานทุนเดิม แต่ด้วย
วิธีการใหม่ที่สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การสร้างและพัฒนากาลังคนเพื่อ กลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมตามลักษณะพื้นที่ 5 ลักษณะ คือ พื้นที่ชนบท เมืองและความเป็นเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และพื้นที่พิเศษอื่นๆ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อต่อยอดและยกระดับตาบลจัดการสุขภาพสู่ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
3. ขอบเขตการดาเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
7,255 ตาบล
4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1. ตาบลที่ยกระดับตาบลจัดการสุขภาพสู่ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต 5,800 ตาบล
2. พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข
1) พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2562 (152 แห่ง)
2) พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต 532 ต าบล (ตาบลใหม่ จังหวัดละ 5
ตาบล)
ผลลัพธ์
ประชาชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 70 ของตาบลที่ผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต (5,079 ตาบล)
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6. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน(ส่วนกลาง/ศูนย์ สสม./ศบส.เขต/จังหวัด/อาเภอ/ตาบล)

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

กิจกรรม

ระยะเวลา

๑. ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุน การสื่อสาร การรายงานและประเมินผลตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต
1.1ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานออนไลน์และกระตุ้น ส่งเสริม
การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต thaiphc.net และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนางาน
1.2ติดตาม กากับ ประเมินระบบและความง่ายในการใช้งานของระบบ
ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือแก่ทีมปฏิบัติงานระดับภาค ศบส.เขตและเครือข่าย
จังหวัด อาเภอ พื้นที่ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล พชอ.
1.3พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และสื่อสารข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิตผ่านทุกช่องทางสื่อเช่น ไลน์ทีมสร้างสุขพื้นที่ต้นแบบ ไลน์กลุ่มเครือข่ายสช. พชอ.
เครือข่ายปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว คลินิกหมอครอบครัว ยูทูบ face book สื่ออื่นๆ
1.4 ปรับปรุง เพิ่มเติม จัดหมวดหมู่ ข้อมูล เอกสาร คลิป เพาเวอร์พอยท์ เกี่ยวกับ
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต“ชุมชนสร้างสุข”ในแบนเนอร์ปฐมภูมิชุมชน เว็บกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ให้ถูกต้อง ทันสมัย เครือข่ายเข้าถึงได้ง่าย นาไปใช้
ประโยชน์ได้รวดเร็ว
๒. พัฒนากลไกและเครือข่ายการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข
2.1 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น พชอ. สสป. คทง.ปฐมภูมิ
รพ.สต.ติดดาวสถาบันการจัดระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
สสส. กรมวิชาการและกลุ่มงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ในการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.หมอประจาบ้าน อสม.4.0 อสค. ครูข ซึ่งเป็นกลไกการดาเนินงาน
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต“ชุมชนสร้างสุข”ในพื้นที่ตาบล)
2.2 ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานโดยบูรณาการร่วม
2.3 เวทีปันสุขระดับประเทศ การพัฒนาชุมชนสร้างสุข ปี62 งบสสส.
2.4 พัฒนาหลักสูตรแกนนาขับเคลื่อนตาบล (Gate Keeper)จัดการคุณภาพชีวิต
“ชุมชนสร้างสุข”และพัฒนาหลักสูตรทีมงาน ทีมพี่เลี้ยงตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
2.5 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ทีมพี่เลี้ยง ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต (ทีมกลาง ภาค
เขต จังหวัด อาเภอ และตาบล)
2.6 จัดเวทีตาบลจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อเรียนรู้ร่วมกันระดับประเทศ ปี63
3. การส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข
3.1 จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ ชุดความรู้ ตาบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบ
มุ่งอนาคตและการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนแนวทางการดาเนินงาน สื่อ ชุดความรู้
แก่พื้นที่
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจแก่ ศูนย์สสม.ศบส.เขต จังหวัด และ
กาหนดผู้ประสานงานประจาเขต ประจาภาค สนับสนุนทรัพยากร เพื่อให้สามารถ

ต.ค.– พ.ย.62
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พ.ย.62 – ก.ย.63
ต.ค.62 – ก.ย.63
ต.ค.62 – ก.ย.63
ต.ค.62-ก.พ.63

ต.ค.-ธ.ค.๖๓

๑๘ พ.ย.62
๑๕-๑๖ ม.ค.๖๓
เม.ย.63
พ.ค. 63
ก.ย.63
ต.ค.62
๓๑ต.ค.๖๒
๑๒ พ.ย.๖๒

หน่วยงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตาบลจัดการสุขภาพต่อยอดสู่การดาเนินงานตาบล
18 พ.ย.62
จัดการคุณภาพชีวิตในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์สสม.ภาคและพื้นที่ต้นแบบ ดาเนินการพัฒนาชุมชน เม.ย.-ก.ย.63
สร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิตต่อเนื่อง
3.4 ติดตาม เรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผล
ก.ค.63
ม.ค.63และก.ย..63
4. การรับรองรูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต

ศูนย์ สสม.

1. พัฒนาต้นแบบพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขและหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการ
พัฒนาชุมชนสร้างสุขเชื่อมโยงพชอ.
๑.๑ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขและหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนา
ต.ค62–มี.ค๖๓
ชุมชนสร้างสุข ปี 2562 งบสสส.
พ.ย.๖๒
 จัดทาข้อมูลการดาเนินการพัฒนาชุมชนสร้างสุขตามกรอบการวิเคราะห์ ในพื้นที่
รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ เป็นรายตาบล จานวน 152 ตาบล ๕ ลักษณะพื้นที่
พ.ย.๖๒
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต” โดยให้ตาบลพื้นที่ต้นแบบนาข้อมูลตามที่บันทึกรายละเอียดกรอบการ
วิเคราะห์พื้นที่ต้นแบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับถอดบทเรียนตามแนวประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน "การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข
โดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ธ.ค. 62
จัดทาผลการศึกษาการหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุข
ปี ๒๕๖๒
ม.ค.๖๓
จัดทาสรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ ข้อค้นพบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯและผล
การศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุข ช่องว่าง(gap) ของการพัฒนา ทักษะ
(skill) ที่จาเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดสามารถ (empowerment) และข้อเสนอในการ
ยกระดับช่องว่าง(gap) กรอบการทางาน (Frame work) บทบาทหน้าที่ของทีมงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ เสนอต่อคกก.พัฒนาฯ ครั้งที ๔ เพื่อพิจารณารับรองรูปแบบ
พ.ย.๖๒ -ม.ค.๖๓
จัดทาและจัดส่งรายงานการดาเนินงานและรายงานการเงินงวด ๒ ของปี 62 ส่ง
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
๑.๒ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขและหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนา
ชุมชนสร้างสุข ปี 256๓
แจ้งยืนยันพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขปี ๒๕๖๒ พัฒนาต่อเนื่อง และรายชื่อตาบล
พ.ย.– ธ.ค.๖๒
พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขใหม่ ปี ๒๕๖๓ จังหวัดละ ๕ ตาบล พื้นที่ ๕ ลักษณะ
พ.ย.– ธ.ค.๖๒
 สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่พื้นที่ต้นแบบและทีมสร้างสุขในเขตรับผิดชอบ
ม.ค. – ส.ค. 63
 ติดตาม เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาต่อเนื่อง เสริมพลัง ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
กระตุ้น สะท้อนคิด อานวยการ (facilitate) พื้นที่ ให้คิดเชิงออกแบบ ริเริ่ม มุ่งอนาคต
และกาจัดจุดอ่อนการพัฒนาชุมชนสร้างสุขของพื้นที่ ทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่
ประเมินผลพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข
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 เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เจาะลึกหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุข
โดยเชื่อมโยง พชอ. สาหรับคนรุ่นใหม่และสังคมอายุยืนร่วมกับสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ ในพื้นที่ 5 ลักษณะ
๒.พัฒนากลไกและเครือข่ายการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข
การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาคและกิจกรรมรณรงค์ของ อสม.
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในภาคและคทง.ปฐมภูมิเขต
สุขภาพ
 พัฒนาศักยภาพทีมแกนนาการขับเคลื่อนตาบลปี 63
๓. พัฒนาระบบบริหารวิชาการและผลงาน
ด้านวิชาการ: ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือแก่ศบส.เขต จังหวัด ศูนย์วิชาการอื่น
และภาคีเครือข่ายต่างๆ และเป็นพี่เลี้ยงการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนสร้างสุขในพื้นที่
ด้านผลงาน: (๑) จัดทาและจัดส่งรายงานการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชน
สร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต รายเดือนและรายไตรมาส (๒) จัดทา
ข้อมูล เนื้อหาผลการวิเคราะห์สังเคราะห์การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดย
กลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิตทุกตาบลในพื้นที่เขตรับผิดชอบจาแนกตามลักษณะ
พื้นที่ และข้อมูลรูปแบบการดาเนินงานการพัฒนาชุมชนสร้างสุข ทั้ง 380 ตาบล (๓)
รูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยเชื่อมโยง พชอ. สาหรับคนรุ่นใหม่
และสังคมอายุยืนในพื้นที่ 5 ลักษณะ (๔) จัดทาและจัดส่งบทสังเคราะห์องค์ความรู้
ข้อค้นพบ และข้อเสนอในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขเพื่อกาจัดจุดอ่อนการชุมชนสร้าง
สุขของพื้นที่ รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชนสร้างสุข

ศบส.

๑. ส่งเสริม สนับสนุนตาบลต่อยอดสู่ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนการดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต การบันทึกข้อมูลและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ พร้อมสื่อสารการ
ดาเนินงานผ่านฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net
กระตุ้นให้ทุกตาบลทบทวนเป้าหมาย ประเด็นสร้างสุขของตาบล ตามบริบท
และลักษณะของพื้นที่ และบันทึกข้อมูลผ่านฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
www.thaiphc.net
สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนา กระตุ้นให้ทุกตาบลจัดทาแผนพัฒนาการสร้างสุข
ของตาบล และบันทึกผ่านฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net
๒.พัฒนากลไกและเครือข่ายการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
อบรม อสม. เพื่อยกระดับเป็น อสม.หมอประจาบ้าน จานวน ๘๐,๐๐๐ คน
๓. ติดตาม กากับ เยี่ยมเสริมพลัง ประเมินผลและรายงานผล
๓.๑ ติดตาม สะท้อนคิด ส่งกลับข้อมูล ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ การ
ดาเนินงานกิจกรรมตามแผนการสร้างสุขของตาบลและบันทึกผ่านฐานข้อมูลตาบล
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ม.ค. – ส.ค. 63

พ.ย.๖๒ –ส.ค.๖๓
เม.ย. – มิ.ย. 63
พ.ย.๖๒– ก.ย. 63
พ.ย.๖๒ – ก.ย. 63
พ.ย.-ธ.ค.๖๒
ก.พ.-มี.ค.๖๓
มิ.ย.,ส.ค.๖๓(๑)
ก.ค.-ส.ค.๖๓.
(๒,๓,๔)

ต.ค๖๒.-ก.ย.63
ต.ค.-ธ.ค.63
ต.ค.-ธ.ค.63
ม.ค.– ก.พ.63
ม.ค.– ก.พ.63
มี.ค.63
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จัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net
๓.๒ เยี่ยมเสริมพลัง กระตุ้นให้มีการประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานของตาบลตาม
ประเด็นสร้างสุขผ่านฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net
๓.๓ ประเมินผลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยการสุ่มตัวอย่างทางสถิติร้อยละ ๕
ของตาบลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๔ รายงานผลการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิตในพื้นที่เขตรับผิดชอบต่อ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายเดือนและระดับ
ความสาเร็จ รายไตรมาส

จังหวัด

เม.ย. – มิ.ย.63
ก.ค. – ส.ค.63
ก.ย. ๖๓

1. ส่งเสริม สนับสนุนตาบลต่อยอดสู่ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ต.ค.-พ.ย.62
๑.๑ ทบทวนข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต และพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดย
การเรียนรู้ผ่านฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net
- ข้อมูล ปี 2562 กระตุ้นให้ทุกตาบลทบทวนและยืนยันข้อมูลตนเอง
- ข้อมูล ปี 2563 คัดเลือก และส่งรายชื่อพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไก
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ตาบลใหม่ 380 ตาบล (จังหวัดละ 5 ตาบล)
พ.ย.-ธ.ค.62
๑.2 สื่อสารแนวทางการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุดสื่อเรียนรู้ชุมชน
สร้างสุข และโปรแกรมบันทึกข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.netสู่
ระดับอาเภอและตาบล เพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานที่มุ่งเป้าหมายเดียวกัน และ
กระตุ้นพื้นที่ตาบลในการกาหนดประเด็นสร้างสุขของตาบลปี 2563 เพื่อนาไป
วางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนตาบลจัดการคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ชุมชนสร้างสุข
๑.3 ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้ทุกตาบลขับเคลื่อนตาบลจัดการคุณภาพชีวิต และ
หนุนเสริมให้เกิดพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” โดย
พ.ย. ๖๒
๑) ปรับแนวคิดและบูรณาการงานสุขภาพภาคประชาชนทุกกิจกรรมและ
บูรณาการ การดาเนินงานร่วมกับพชอ.และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นกลไกภายใต้
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
๒) สื่อสารประสานงาน และสร้างความเข้าใจการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพ
พ.ย. ๖๒
ชีวิตและการดาเนินงาน พชอ. ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งจังหวัดสู่พื้นที่
ทุกระดับ โดยเฉพาะการประสานนายอาเภอ ประธานพชอ. และทีมเลขา พชอ. เพื่อ
การทางานในทิศทางเดียวกัน
.๓) กระตุ้นพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ปี ๒๕๖๒ จัดทาข้อมูลการดาเนินงาน
พ.ย.๖๒
พัฒนาชุมชนสร้างสุขของตนเอง ตามกรอบการวิเคราะห์ที่กระทรวงกาหนด ส่งให้
กองสช. และนาเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคและระดับประเทศ รวมถึงใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ต้นแบบต่อเนื่องปี ๒๕๖๓
๓) คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบใหม่ ๕ ตาบลและยืนยันพื้นที่ต้นแบบเดิม ส่งศูนย์สสม.
พ.ย.๖๒
ภาค โดยวิเคราะห์ประเมินลักษณะพื้นที่ตาบลในจังหวัด ใน ๕ ลักษณะพื้นที่ (เขต
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เมือง เขตชนบท กึ่งเมืองกึ่งชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพิเศษอื่น)
๔) กระตุ้น ติดตาม สะท้อนคิด ช่วยเหลือ แนะนา แก่ตาบลในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง และสื่อสาร แบ่งปันประสบการณ์ โดยให้ทุกตาบลบันทึกผ่าน
ฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net
๒. พัฒนากลไกและเครือข่ายการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
๒.๑ อบรมเพิ่มพูนความรู้ อสม. หมอประจาบ้าน ตาบลละ ๑ – ๒ คน ๑๐,๐๐๐คน
๒.๒ สื่อสารข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิตผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย
๒.๓ นาเสนอข้อมูล บทเรียนตาบลฯ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ
๓. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง กระตุ้นให้มีการประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานของตาบล
ตามประเด็นสร้างสุขผ่านฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net

อาเภอ

ตาบล

พ.ย.๖๒ – ก.ย.63

ธ.ค.๖๒-ม.ค.๖๓
ธ.ค.๖๒-ก.ย.๖๓
ก.ย.๖๓
เม.ย.-ส.ค.63

๑. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้ทุกตาบลทบทวนและแจ้งยืนยันประเด็นเป้าหมาย
การสร้างสุขของตาบลปี 2563 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ต่อเนื่อง ครบวงจร ประเมินผล และบันทึกสิ่งที่ตาบลดาเนินการสร้างสุขในพื้นที่
ในระบบฐานข้อมูลตาบลจัดการคุณภาพชีวิตในระบบthaiphc.net
๒. จัดการ ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย
กาลังคนทีมสร้างสุขของตาบล ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน กลไกตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต เช่น การอบรม อสม.หมอประจาบ้าน อสม.4.0 อสม.บัดดี้
ยาเสพติด อสมต่อยอด .๓ ล้าน ๓ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ อสม.ชวนขยับ
อสค. อสต. เครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ กองทุน วิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ชัดเจน เป็นต้น
๓.ประสาน บริหารจัดการ หนุนเสริม เชื่อมการทางานระหว่างพชอ.กับตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต”ชุมชนสร้างสุข” ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตอบโจทย์เป้าหมายของตาบล
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔. สื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างความเป็นทีมระหว่างอาเภอกับตาบลแก่ประธาน
พชอ. ทีมเลขาพชอ.และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสื่อสารผลการ
ดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต”ชุมชนสร้างสุข”เชื่อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ

พ.ย.62 - ก.ย.63

1. กาหนดเป้าหมายการสร้างสุขของตาบล โดยทบทวนและแจ้งยืนยันประเด็น
เป้าหมายการสร้างสุขของตาบลปี 2563 โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค) ที่มีการใช้ข้อมูลชุมชนและข้อมูลประเด็น พชอ. มาเป็นทิศทางในการ
ดาเนินงานร่วมกัน โดยชุมชนมีอิสระในการกาหนดเป้าหมายการสร้างสุขของตนเอง
๒. จัดทาข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนสร้างสุขของตนเอง ตามกรอบการ
วิเคราะห์ที่กระทรวงกาหนด ส่งให้กองสช. และนาเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ

พ.ย. 62
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ภาคและระดับประเทศ รวมถึงใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ต้นแบบต่อเนื่อง
ปี ๒๕๖๓
2. สร้าง พัฒนาทีม และขยายทีมแกนนาขับเคลื่อนชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต
2.1 ทีมและเครือข่ายระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง: อย่างน้อยที่ควร
จะบูรณาการงานสุขภาพภาคประชาชนในกลไกหลัก ดังนี้
-การยกระดับ อสม.เป็นหมอประจาบ้าน, การพัฒนา อสม.รุ่นใหม่ สร้าง
แกนนาสุขภาพในโรงเรียน,ต่อยอดโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน ครัวเรือนปลอดควันบุหรี่ , ชมรม อสม.ชวนขยับ,บัดดี้ อสม.ยาเสพติด
-การสร้างแกนนาในครัวเรือน / อสค. ตามประเด็นเป้าหมายของตาบล
2.2 ทีมและเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ ทั้งการจัดบริการปฐมภูมิโดยชุมชน
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เชื่อมต่อกันและรับ-ส่งต่อกัน
- การจัดบริการปฐมภูมิโดยชุมชนด้านสุขภาพ: ศสมช. สุขศาลา และ
รูปแบบอื่นๆ บริการด้านสังคม เศรษฐกิจ ผู้พิการ ฯลฯ
-การสร้างความเชื่อมโยง รับ-ส่งต่อกับ รพ.สต. คลินิกหมอครอบครัว ทีม
หมอครอบครัว โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลเอกชน และเครือข่ายอื่นตามประเด็น
เป้าหมายของตาบล
๒.๓ ทีมและเครือข่ายระบบการจัดการยกระดับคุณภาพชีวิต: อปท. กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนาชุมชน ประชาชน กองทุน กลุ่มเศรษฐกิจ บ้านวัดโรงเรียน และ
เครือข่ายทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ฯลฯ ตามประเด็นเป้าหมาย
ของตาบล
3. วางแผนตาบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนสร้างสุขและการ
จัดการชุมชนและขับเคลื่อนชุมชน
๓.๑ จาแนกกลุ่มเป้าหมายและกาหนดวิธีปฏิบัติในการสร้างสุขหรือแก้ปัญหา ที่มี
ผลกับต้นเหตุ/สาเหตุของปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
(ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) จัดทาแผนตาบลที่มีลักษณะทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การป้องกัน และการมุ่งอนาคต
3.๒ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพและเครือข่ายการพัฒนาทุกภาค
ส่วน เสริมสร้างความเป็นเจ้าของร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องมุ่งอนาคต
๔.ดาเนินกิจกรรมสร้างสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนตาบล
ในประเด็นเป้าหมายที่กาหนด ด้วยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทั้งด้านสุขภาพ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิตัล ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมให้แก่
ชุมชน โดยขับเคลื่อนงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับ พชอ.
ให้เกิดการสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี
๕. วัดผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข
“สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยตาบลประเมินตนเอง
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มีอิสระในการกาหนดเกณฑ์ วิธีการวัด ทั้งนี้ให้มีข้อมูลอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
ผลที่เกิดขึ้นควรประกอบด้วย ผลผลิต(ทาอะไรได้อะไร) ผลลัพธ์ (เกิดอะไรขึ้นกับ
ประชาชนในชุมชน) ผลกระทบ(ผลที่ทาให้กระเทือนไปถึงคนอื่น ค่าใช้จ่าย) นวัตกรรม
ความดีงาม/ความโดดเด่นของตาบล
๖. บันทึกสิ่งที่ตาบลดาเนินการสร้างสุขในพื้นที่ ในระบบฐานข้อมูลตาบลจัดการ
พ.ย.๖๒ – ก.ย.๖๓
คุณภาพชีวิตในระบบthaiphc.net เพื่อสื่อสาร แบ่งปันความรู้ วิธีปฏิบัติและผล
ที่เกิดขึ้นของตาบลให้แก่ภาคี ๗,๒๕๕ ตาบลได้เรียนรู้ และเพื่อตาบลตนเองจะได้ใช้
ประโยชน์ จากการเก็บข้อมูลได้ง่าย มีหลักฐานการดาเนินงาน และให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการสร้างสุข การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง และนามาใช้
ยกระดับการพัฒนาเพื่อปิดช่องว่าง (gap) หรือจุดอ่อนและต่อยอดการพัฒนา
ให้มีความต่อเนื่องในปีถัดไป ประกอบด้วย
๖.1 เป้าหมายและประเด็นการสร้างสุขของตาบลที่คนในตาบลร่วมกันกาหนดเอง
พ.ย.๖๒
๖.2 ข้อมูลแกนนาขับเคลื่อน (Gate Keeper)ของตาบล ทีมทางาน และภาคี
พ.ย.๖๒
เครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต และลักษณะพื้นที่ของตาบล
๖..3 แผนการขับเคลื่อนงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม
พ.ย.- ธ.ค.๖๒
๖.4 การดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนและการสร้างการเรียนรู้ตามแผนตาบล
ม.ค. – ก.ย.๖๓
๖.๕ ผลที่เกิดขึ้น: (๑) ผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนงานตาบล
เม.ย.- ส.ค.๖๓
จัดการคุณภาพชีวิต (๒) นวัตกรรม ความดีงามความโดดเด่น/จุดเด่นของตาบล และ
(๓) ผลลัพธ์ของการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิตในประเด็นเป้าหมายของ
ตาบล ที่คนในตาบลมีอิสระในการกาหนดเกณฑ์ วัดและประเมินผลเอง
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
8. ผู้รับผิดชอบ
1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
3. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/หน่วยบริการสุขภาพระดับตาบล/ทีมสร้างสุขตาบล
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดความแออัดของโรงพยาบาล เพิ่มความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
2. ลดค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาล
3. ลดความเลื่อมล่าในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
4. การออมของประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้น
5. บ้านเมืองเกิดความสงบสุข

40

โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
สถานการณ์/
ข้อมูลพื้นฐาน

1. ประชาชนสุขภาพและคุณภาพชีวิตดี
2. ร้อยละของตาบลทีผ่ ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต (จานวนตาบลที่พัฒนาเปนนตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต
1.ตาบลจัดการสุขภาพที่ยกระดับสู่ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2562 จานวน 5,836 ตาบล (ตาบลทั้งหมด
7,255 ตาบล) ร้อยละ 80.46
2. จานวนพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2562 (152 แห่ง)

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

1.ส่งเสริม สนับสนุนตาบลต่อ
ยอดสู่ตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต

2. สร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต

กิจกรรมหลัก

1.จัดทาแนวทางการ
ปฏิบัติงาน คู่มือชุดความรู้
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
แบบมุ่งอนาคตและการ
เปลี่ยนแปลง
2. ถ่ายทอดนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงาน
3. พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบรายงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตในพื้นที่
5. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง
และประเมินผล

1.สร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 532 ตาบล (ตาบล
ใหม่ จังหวัดละ 5 ตาบล และพื้นที่
ต้นแบบชุมชนสร้างสุขปีงบประมาณ
2562 พัฒนาต่อเนื่อง152 ตาบล)
2.เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหา
รูปแบบที่ควรจะเปนนในการพัฒนา
ชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต สาหรับคนรุ่น
ใหม่และสังคมอายุยืน ในพื้นที่ 5
ลักษณะ

1.พัฒนาหลักสูตรแกนนาการ
ขับเคลื่อนตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
“ชุมชนสร้างสุข” และหลักสูตร
ทีมงาน ทีมพี่เลี้ยงตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
2.พัฒนาศักยภาพทีมงานทีมพี่เลี้ยง
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต (ทีม
กลาง ภาค เขต จังหวัด อาเภอ
และตาบล)
๓.อบรมฟื้นฟูทีมเลขาพชอ.
๔.พัฒนาศักยภาพทีมแกนนา
การขับเคลื่อนตาบล
๕.สื่อสารข้อมูลตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตผ่านช่องทางสื่อ
๖.เวทีตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ระดับประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อ 1-3 ส่วนกลาง , ข้อ 4-5
ศบส.เขต+สสจ.

ศูนย์ สสม. +สสจ.

ส่วนกลาง +ศูนย์ สสม
ศบส.เขต+สสจ.(ข้อ ๕)

ระดับ
ความสาเร็จ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. มี แ นวทางการ
ดาเนินงาน
2 . มี ก า ร ชี้ แ จ ง
แ น ว ท า ง สู่ ก า ร
ปฏิบัติ

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ
สนุ น การด าเนิ น งาน
ตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต

41

3.พัฒนากลไกและเครือข่าย
การดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
มีผลการบันทึกข้อมูลการ
ด าเนิ นงานต าบลจั ดการ
คุ ณภาพชี วิ ตตามเกณฑ์
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
ตาบลผ่านเกณฑ์
ตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต ร้อยละ 70

สสจ.

ศบส.เขต

ศูนย์สสม.
ภาค

กอง สช.
(ภาพรวม
โครงการ )

ระดับ
ความสาเร็จ
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แผนพัฒนาการสร้างสุข
ของตาบลใน
thaiphc.net

ทุกตาบลยืนยัน
แผนพัฒนาการสร้างสุข
ของตาบลใน
thaiphc.net

1 จานวนตาบลที่แจ้งยืนยันประเด็น
เป้าหมายการสร้างสุขของตาบลปี 63
ใน excel / thaiphc.net
2 มีการสร้างความร่วมมือการทางาน
ร่วมกัน (collaboration) ที่มุ่งเป้าหมาย
เดียวกัน /ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทา

1ข้อเสนอในการพัฒนา
กาจัดจุดอ่อนในการ
พัฒนาตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตปี 62

1 ข้อมูลรูปแบบการดาเนินงานการพัฒนา
ชุมชนสร้างสุขทั้ง 152 ตาบล
2 รูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชน
สร้างสุขเชื่อมโยง พชอ.สาหรับคนรุ่นใหม่
และสังคมอายุยืน ในพื้นที่ 5 ลักษณะ
3ยืนยันรายชื่อต้นแบบปี62และรายชื่อ
พื้นที่ต้นแบบปี 63

ประเด็นของตาบลในพื้นที่ 5 ลักษณะ

ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต

สื่อเรียนรู้ สร้างแรง
บันดาลใจรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนสร้างสุขใน
พื้นที่ 5 ลักษณะ

จัดทาแนวทางการดาเนินงานและประชุม
ชี้แจงการดาเนินงาน

ผลการบันทึกข้อมูลการ
ดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

9 เดือน

ทุกตาบลยืนยันผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมตาม
แผนใน thaiphc.net

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมตามแผนใน
thaiphc.net

ตาบลมีการบันทึกผลลัพธ์
การดาเนินงานของตาบล

ผลการบันทึกข้อมูลการ
ดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิตไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๑.รายงานความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้า
ผลการพัฒนาพื้นที่
ผลการพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบ
ต้นแบบ
๒.ผลการอบรมฟื้นฟูทีม
เลขาพชอ.

6 เดือน

3 เดือน

5 เดือน

ระดับความสาเร็จขององค์กรแต่ละระดับ

ตาบลผ่านเกณฑ์
ตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
ร้อยละ 70

1 ข้อเสนอในการ
พัฒนากาจัดจุดอ่อน
ในการพัฒนาตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต
2 แผนการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ

ตาบลผ่านเกณฑ์
ตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
ร้อยละ 70

12 เดือน

ทุกตาบลบันทึกผลลัพธ์ของการ ตาบลมีการบันทึก
ดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพ ผลลัพธ์การ
ชีวิต ชุมชนสร้างสุข ทุกประเด็น ดาเนินงานครบ 5
ข้อ ร้อยละ100

1 ตาบลผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 50
2 ผลการสุ่มประเมินตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต

1ข้อมูลรูปแบบการดาเนินงาน
การพัฒนาชุมชนสร้างสุขทั้ง
380 ตาบล
2รูปแบบที่ควรจะเป็นในการ
พัฒนาชุมชนสร้างสุขเชื่อมโยง
พชอ.สาหรับคนรุ่นใหม่และ
สังคมอายุยืนในพื้นที่ 5 ลักษณะ

ตาบลผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ร้อยละ 50

11 เดือน

ตาบล

อาเภอ

ระดับ
ความสาเร็จ
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๑.ตาบลพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขปี ๖๒
จัดทาข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการ
พัฒนาชุมชนสร้างสุข
2 สื่อสาร ประสานงาน สร้างความเข้าใจ
สร้างความร่วมมือ บูรณาการการทางาน
ร่วมกัน (collaboration) ที่มุ่งเป้าหมาย
เดียวกัน /ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทา ระหว่าง
พชอ. บริการปฐมภูมิกับตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ตาบล
สมัครใจเป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข
๔. จานวนตาบลที่แจ้งยืนยันประเด็น
เป้าหมายการสร้างสุขของตาบลปี 63
ใน excel / thaiphc.net
ประเด็นเป้าหมายการสร้างสุขของตาบลปี
63 ใน excel / thaiphc.net

3 เดือน

แผนพัฒนาการสร้างสุข
ของตาบลใน
thaiphc.net

ทุกตาบลยืนยันประเด็น
และแผนพัฒนาการสร้าง
สุขของตาบลใน
thaiphc.net

5 เดือน
9 เดือน

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมตามแผนใน
thaiphc.net

เริ่มประเมินผลการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต

๑.ทุกตาบลบันทึกผล
ตาบลมีการบันทึกผลลัพธ์
การดาเนินงานกิจกรรม การดาเนินงานของตาบล
ตามแผนใน
thaiphc.net
๒.แผนสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต “ชุมชน
สร้างสุข” โดยพชอ.
และทีมบริการปฐมภูม/ิ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ

6 เดือน

ระดับความสาเร็จขององค์กรแต่ละระดับ

ทุกตาบลบันทึกผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานในระบบฐานข้อมูล
thaiphc.net

ทุกตาบลบันทึกผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต ชุมชนสร้างสุข ทุกประเด็น
ในระบบฐานข้อมูลthaiphc.net

11 เดือน

1 ข้อเสนอในการ
พัฒนาการพัฒนา
ตาบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต
2 แผนพัฒนาการ
สร้างสุขของตาบลปี
ถัดไป

ตาบลมีการบันทึก
ผลลัพธ์การ
ดาเนินงานครบ 5 ข้อ
ร้อยละ100 ในระบบ
ฐานข้อมูล
thaiphc.net

12 เดือน
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แผนการดาเนินงานและกลไกเครือข่ายการขับเคลื่อนตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ปีงบประมาณ 2563
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ดาวน์โหลดเอกสารตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
“ชุมชนสร้างสุข”

ภาคกลาง: นางวนิดา ตันสกุล
โทร 092-3925166
nida251261@gmail.com

ภาคใต้: นางพาณีพันธ์ ฉัตรอาไพวงศ์
โทร 092-5366628
nokmoph@hotmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
น.ส.ศุภิสรา ใจติ
โทร 083-4800804
S_chaiti@hotmail.com

ภาคเหนือ: น.ส.วารุณี ทิศสุกใส
โทร 087-6601614
ann_jeehead@hotmail.com

ผู้ประสานงาน
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
“ชุมชนสร้างสุข”ประจาภาค


3.6 การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
1. ความสาคัญและที่มา
ตามนโยบายรั ฐบาล ข้อที่ 9 การพั ฒนาระบบสาธารณสุ ขและหลั กประกั นทางสั งคม มุ่งเน้ นการจั ดบริการ
สาธารณสุ ขและระบบความคุ้ มครองทางสั งคมที่ ครอบคลุ มประชากรทุกกลุ่ มอย่ างเหมาะสมน าไปสู่ ความเสมอภาค
ในข้อที่ 9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจาบ้านควบคู่กับ
การใช้ เทคโนโลยี การสื่ อสารทางการแพทย์ เร่ งพัฒ นาระบบบริก ารสุ ขภาพที่ มีคุ ณภาพให้ ทั่ ว ถึง และครอบคลุ ม
ประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริ การสาธารณสุ ขในชุมชนผ่ านการพัฒ นาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อให้ประชาชน
ในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในข้อที่ 2 เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุข ภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพ
การบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์
ทางไกลและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ จึงมีความสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าวได้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนรับผิดชอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560 -2579) แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการพัฒนาเครือข่าย
กาลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี (ร้ อ ยละ 70) และจ านวน อสม. ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพเป็ น อสม. หมอประจ าบ้ า น
เป้าหมายการให้บริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และ
ชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
ในปีงบประมาณ 2563 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่
1 พัฒนาเครือข่ายกาลังคนมีความรู้ เข้าถึงข้อมูล ตัดสินใจและปฏิบัติได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
เชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (พชอ./PCC) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิชาการ และนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาค
ประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสุขภาพภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และมีภารกิจ
หลักในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนนาไปสู่การพึ่งตนเองทางด้าน
สุขภาพของประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบ
สุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี ส ารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
2.3 เพื่อติดตาม กากับ และประเมินผลการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
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3. ขอบเขตการดาเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การจัดทาแนวทางการดาเนินงาน การถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ
3.2 การบริ ห ารจั ดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทั้งในระดับส่ ว นกลาง ศูนย์พัฒ นาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาค สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนการจัดทา
คาของบประมาณประจาปี
3.3 การจั ดท าค ารั บ รองปฏิ บั ติร าชการ ติด ตามความก้ า วหน้ าและประเมิน ผลการด าเนิน งานสุ ขภาพ
ภาคประชาชน
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
- มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
- ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
- เกิดระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
- ระบบข้อมูลสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ (ระดับ 5)
- ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการเทียบกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS
6. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่นๆ)
หน่วยงาน

กอง สช.

กิจกรรม
- วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานและจัดทารายงานประจาปี 2562
- วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
- รวบรวม วิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- จัดทาแนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563
- ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทาคาของบประมาณประจาปี 2564
- พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
- ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ ประจาปี 2563
- จัดทาแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
- ติดตามและประเมินผล
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่
- วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
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ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค.62
ต.ค.62
ต.ค.-ธ.ค.62
ต.ค.-ธ.ค.62
ธ.ค.62
พ.ย.62–ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ก.ย.63
ส.ค.-ก.ย.63
ส.ค.-ก.ย.63

สสม.

ศบส.

สสจ.

- รับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- จัดทาแนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของ สสม.
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการงานสุขภาพภาคประชาชน ของ สสม.
- ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดาเนินงาน
- ทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์สขุ ภาพภาคประชาชน ของ สสม.
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่
- สรุป ประเมินผล และจัดทารายงาน

พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
ธ.ค.62–ก.ย.63
ม.ค.-ส.ค.63
ส.ค.-ก.ย.63
ส.ค.-ก.ย.63

- รับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- จัดทาแนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของเขต
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการงานสุขภาพภาคประชาชนของเขต
- ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานให้ระดับจังหวัด และอาเภอ
- สนับสนุนการทางานกับจังหวัดในการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
- ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดาเนินงาน
- ทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์สขุ ภาพภาคประชาชนของเขต
- สรุป ประเมินผล และจัดทารายงาน

พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
ธ.ค.62–ม.ค.63
ม.ค.-ก.ย.63
ธ.ค.62–ก.ย.63
ส.ค.-ก.ย.63
ส.ค.-ก.ย.63

- รับนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
- จัดทายุทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
- จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติการงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
- ขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด
- ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดาเนินงาน
- สรุป ประเมินผล และจัดทารายงาน

พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
พ.ย.62-ม.ค.63
ม.ค.-ก.ย.63
ธ.ค.62–ก.ย.63
ส.ค.-ก.ย.63

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
9. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
2. การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
3. เพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
บรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
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3.7 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชน
1. ความสาคัญและที่มา
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) กาหนดวิสัยทัศน์ใหกระทรวง
สาธารณสุข “เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ขับเคลื่อนสู การบรรลุเปา
หมายเพื่อให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” ภายใตพันธกิจแหงการพัฒนาและ
อภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งทาหน้าที่เป็น Health Regulator
by law Enforcement and Technical Model Support บนพื้นฐานในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อตอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 2 ประการ คือ 1)บริการสุขภาพมีคุณภาพปลอดภัย และ
สมประโยชน์ และ 2) ประชาชน ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพดูแลตนเองและคุ้มครองสิทธิของตนเองได้ โดย
มีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมี
สุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้มีนโยบายเพื่อพัฒ นาระบบ
บริ หารจัดการให้ ร ะบบบริ การสุขภาพและระบบสุ ขภาพภาคประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรภาคี
เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ โดยอาศั ย กลไกชุ ม ชนที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ กลไกภาครั ฐ ในการประสานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ประกอบด้วย แกนนาสุขภาพ ในชุมชน อสม. และภาคีเครือข่ายหลักได้แก่ ผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนจึงได้เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านระบบบริการสุขภาพของประชาชน
และชุมชนในหลากหลายรูปแบบซึ่งการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่ อสิ่งพิมพ์ เพื่อถ่ายทอดทั้ง
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการรวมถึงองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาสุขภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านทั่วประเทศจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เนินการมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าสามารถ สร้างการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง อสม. และประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยการนาไปใช้ประโยชน์ ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านการประชุม ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน ผ่านการฝึกอบรม ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดียิ่ง
ดังนั้น การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องกันจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง กอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้ จัดทาโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อันประกอบด้วย
หนังสือพิมพ์เพื่อนอสม. และวารสารสุขภาพภาคประชาชนขึ้นเพื่อถ่ายทอดและสื่อสารแนวคิด นโยบาย กฎหมาย
กฎระเบียบ ความรู้และทักษะด้านสุขภาพไปยังเครือข่ายความรู้ทางวิชาการ ผลงานจากการศึกษาวิจัย ที่ เกี่ยวกับ
การจัดการระบบบริการสุขภาพการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริม
และเผยแพร่การนาเสนอผลงานนวัตกรรมเด่นจากพื้นที่ชุมชนตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชนในหมู่บ้านและตาบลอันจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวคิดและแนวทางการดาเนินงานด้านระบบบริการ
สุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนให้กับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
2.2 เพื่อเป็ น สื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานผลงานความสาเร็จในการจัดการ
สุขภาพชุมชน ให้กับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
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2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ
และสุขภาพภาคประชาชนและถ่ายทอดผลงานผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
3. ขอบเขตการดาเนินงาน/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
3.2 สาธารณสุขระดับจังหวัด, อาเภอ, ตาบล
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานการศึกษา
3.5 กรม / กอง ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จาเป็นด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนผลิตและมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
ระบบสุขภาพชุมชนและสามารถนาพาให้ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองได้
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด: ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมผ่านวารสาร
สุขภาพภาคประชาชน
5.1 กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงวารสารสุขภาพภาคประชาชน
5.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผ่านวารสารสุขภาพภาคประชาชนมีการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและจัดการสุขภาพในชุมชนได้
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และผลลัพธ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดยผู้บริโภคต้องได้รับการสร้าง
เสริมเพิ่มอานาจทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร อานาจในการตัดสินใจ และการรักษาสิทธิอันพึงมีของตน เพื่อส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 2 ประการดังกล่าวข้างต้น คือ
6.1 บริการสุขภาพ มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
6.2 ประชาชน ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพดูแลตนเอง และคุ้มครองสิทธิของตนเองได้
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. งบประมาณ
งบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. กิจกรรมการดาเนินงาน
9.1 ทบทวนสถานการณ์ และวางแผนการดาเนินงาน
9.2 ชี้แจง ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาทคณะทางาน
9.3 ประชุมคณะบรรณาธิการวารสารสุขภาพภาคประชาชน
9.4 จัดจ้างรวบรวมข้อมูล ผลงานองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย พร้อมจัด ทาต้นฉบับวารสาร
สุขภาพภาคประชาชน
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9.5 จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพภาค
ประชาชน จานวน 4 ครั้ง
9.6 ค่าจัดทาข้อมูลและต้นฉบับและออกแบบวารสารสุขภาพภาคประชาชน จานวน 4 ครั้ง (ราย 3
เดือน)
9.7 จัดจ้างพิมพ์วารสารสุขภาพภาคประชาชน (ราย 3 เดือน)
9.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบรรณาธิการและจัด ทาเครื่องมือประเมินผลสื่อวารสาร
สุขภาพภาคประชาขนประจาปี 2563
9.9 ดาเนินการจัดจ้างประเมินผลโครงการกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อวารสารสุขภาพ
ภาคประชาชน
9.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการประเมินโครงการ
10. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค. 62
ต.ค. 62 -ก.ย. 63

กอง
สช.

สสม.

1. ชี้แจง ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาทคณะทางาน
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์สื่อ และข้อมูลการส่งผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่
ในสื่อออนไลน์ของกองฯ
3. ดาเนินการผลิตวารสารสุขภาพภาคประชาชน
3.1 จัดจ้างทาวารสาร รวบรวมข้อมูล ผลงานองค์ความรู้ นวัตกรรม พ.ย. - ธ.ค. 62
และงานวิจัย พร้อมจัดทาต้นฉบับ
3.2 จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยที่ ต.ค. 62 – ก.ย. 63
จะตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพภาคประชาชนจานวน 4 ครั้ง
1) ประมวลนโยบายและเอกสารงานวิจัย บทความวิชาการ และ ต.ค. 62 – ก.ย. 63
องค์ความรู้ต่างๆ และกาหนดกรอบเนื้อหาภายในฉบับ
2) รวบรวม - เรียบเรียง – จัดทาต้นฉบับตรวจสอบความถูกต้อง ต.ค. 62 – ก.ย. 63
4. ประเมินผลวารสารสุขภาพภาคประชาชน
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบรรณาธิการและ
ม.ค. – ก.ย. 63
จัดทาเครื่องมือประเมินผลสื่อวารสารสุขภาพภาคประชาชนประจาปี
2563
2) ดาเนินการจัดจ้างประเมินผลโครงการกระบวนการส่งเสริมการ ม.ค. – ก.ย. 63
เรียนรู้ผ่านสื่อวารสารสุขภาพภาคประชาชน
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการดาเนินโครงการ
พ.ค. – ก.ย. 63
และผลการประเมินโครงการ

1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลการส่งผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ไปยัง ต. ค. 62 – ก.ย. 63
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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ศบส.

1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลการส่งผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ไปยัง ต.ค. 62 - ก.ย. 63
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สสจ..

1. ส่งบทความ ลงวารสารสุขภาพภาคประชาชนผลงานวิชาการตีพิมพ์
2. กระตุ้นการใช้สื่อสุขภาพภาคประชาชน
3. ประสานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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ต.ค. 62 - ก.ย. 63

3.8 แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
1. ความสาคัญและที่มา
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยพบว่า โครงสร้าง
ประชากรเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ( Ageing Society) นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาโดย 1 ใน 10 ของประชากร
ไทยเป็ น ประชากรที่มี อายุ ตั้ง แต่ 60 ปี ขึ้ นไป และคาดว่ าประเทศไทยจะเป็น สั งคมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์
(Complete Aged Society)ในปี พ.ศ. 2564 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”(Supper Aged Society) ใน
อีก 20 ปี (พ.ศ.2578) ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจานวน
6,394,022 คน พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้านคน หรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มติดบ้านติดเตียง จาเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคมประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 21
จากจานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นลาดับซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มสัดส่วนการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการ
ทางานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ
ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ ดี
การดูแลและการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ หากไม่มีการเตรียมการรองรับหรือการวางแผนที่ดีจะนามาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
โครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมการดาเนินงานในทุกภาคส่วน และยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการผลิต การบริการ ซึ่งระบบบริการสุขภาพจาเป็นต้องปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมสุข ภาพมาใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน
ในการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งแนวทางที่สาคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนมุ่งเน้นให้มีการสร้างเสริมให้คนในชาติมีสุขภาวะที่ดีสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และมุ่งหวังให้บรรลุยุทธศาสตร์นี้ด้วยการพัฒนาระบบบริการและระบบ
บริ ห ารจั ด การสุ ข ภาพ ควบคู่ ไ ปกั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข สู่ ไ ทยแลนด์ 4.0
ด้านสาธารณสุขโดยการเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต (Digitally connected health
care system of the future) ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสาเร็จ
ในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริการในระบบสุขภาพ
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้รอยต่อและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ เกิดการพัฒนาและ
อภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน รัฐบาลจึงตระหนักและให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือวาง
แนวทาง และได้มีการบูรณาการระดับประเทศซึ่งกาหนดความชัดเจนไว้ใน “นโยบายข้อที่ 3 ลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ” โดยมีประเด็นส าคัญในข้อ 3.4เตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคม
ผู้ สู งอายุ เพื่ อสร้ างคุ ณภาพชี วิ ตและการมี งานหรื อกิ จกรรมที่ เหมาะสมเพื่ อสร้ างสรรค์ และไม่ ก่ อภาระต่ อ สั งคม
ในอนาคต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นการสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง หรือการ
ดูแลสุ ขภาพของตนเองและชุมชน อีกทั้งยุ ทธศาสตร์ช าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม ในประเด็นแผนย่อยการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในการ
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ส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอนาคต
อันใกล้นี้ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ เพื่อพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ/แนว
ทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่และ อสม.
ในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุอย่างบูรณาการโดยยึดผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางใน
พื้นที่นาร่อง (AGING CARE MODEL)
2.2 เพือ่ พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน ตามรูปแบบบริการบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Integrated People-Centered Services)
2.3 เพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน (implementation outcomes) ของรูปแบบการจัดบริการ
สาหรับผู้สูงอายุตามรูปแบบบริการบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Integrated People-Centered
Health Services)
3. ขอบเขตการดาเนินงาน/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
3.2 สาธารณสุขระดับจังหวัด, อาเภอ, ตาบล (ในพื้นที่เป้าหมาย)
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานการศึกษา
3.5 กรม สานัก/กอง ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
4.1 รูปแบบ/ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (AGING CARE MODEL)
4.2 ผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการดูแลแบบไร้รอยต่อ
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด : จานวนระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ๕ แห่ง (จังหวัดลพบุรี ระยอง เพชรบูรณ์
นครราชสีมา และตรัง)
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์
ความเชื่อมโยงกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2561 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มาตรการ 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และครอบครัว
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. งบประมาณ
งบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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9. กิจกรรมการดาเนินงาน
9.1 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย
9.2 ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่งตั้งคณะทางานฯ ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาท
คณะทางาน
9.3 ประชุมระดมความคิดเห็นกาหนดกรอบ และวางแผนการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
9.4 พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ได้แก่ แนวทาง/คู่มือการดาเนินงาน แบบประเมิน
แบบรายงานฯ
9.5 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
9.5.1 สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ
9.5.2 พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.5.3 พื้นที่เป้าหมายดาเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตาม
แนวทางการจัดบริการ Health Service
9.5.4 สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่
9.5.5 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้การพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
9.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
ไร้รอยต่อเยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
9.7 ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน และสรุปผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
แบบไร้รอยต่อ
10. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน

กอง สช.

ขั้นตอน
ระยะเวลา
1. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการรูปแบบการ
ต.ค. - ธ.ค. 62
ดูแลสุขภาพผู้สูงอาย
2. ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่งตั้งคณะทางานฯ ซักซ้อม
ต.ค. - ธ.ค. 62
ความเข้าใจในบทบาทคณะทางาน
3. ประชุมระดมความคิดเห็นกาหนดกรอบ และวางแผนการดาเนินงานพัฒนา ต.ค.62 - ก.ค. 63
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
4. พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ได้แก่ แนวทาง/คู่มือการ
พ.ย. 62 - ม.ค. 63
ดาเนินงาน แบบประเมิน/แบบคัดกรอง แบบรายงาน
5. สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาระบบการดูแล
ก.พ. - มี.ค. 63
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
6. เยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
มี.ค. - ส.ค. 63
7. ติดตามประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน มี.ค. - ส.ค. 63
ชุมชนแบบไร้รอยต่อ
8. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้การพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ก.ค. 63
ในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแล
ส.ค. 63
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
10. สรุปผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
ก.ย. 63
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สสม.

สสจ.

1. รับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนแบบไร้รอยต่อ
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน เครือข่าย และวางแผนการ
ดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพื้นที่
3. เยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่
รับผิดชอบ
1. รับทราบแนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
แบบไร้รอยต่อ
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน เครือข่าย และวางแผนการ
ดาเนินงานในพื้นที่พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อใน
พื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
รับผิดชอบ
4. ดาเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ตามแนวทางการจัดบริการ Health Service Guideline (ค้นหา คัดกรอง
และจัดบริการในชุมชน หรือส่งต่อไปยังหน่วยบริการ)
5. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เป้าหมาย
6. รวมรวมองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
แบบไร้รอยต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ
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พ.ย. - ธ.ค.62
ธ.ค. 62 - ม.ค. 63
ม.ค. - ส.ค. 63

พ.ย. - ธ.ค.62
ธ.ค.62 - ม.ค.63
ก.พ. - มี.ค. 63
ก.พ. - ก.ย. 63
พ.ค. – ส.ค. 63
พ.ค. – ส.ค. 63
มี.ค. - ก.ย. 63

3.9 แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
1. ความสาคัญและที่มา
ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วน โดยกาหนดให้การแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการนานโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จนั้น จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การบาบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
ป้องกันการติดซ้า โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของ
ชุมชน จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การค้นหา คัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด
ขั้นตอนการบาบัดรักษา การติดตามหลังการบาบัดรักษา อีกทั้งนโยบายรัฐบาลให้มีการพัฒนาระบบบาบัดฟื้นฟูผู้
เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงระดับสากล ไปสู่การใช้หลักการ
สาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหา
ยาเสพติด ปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบาบัดรักษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมี บทบาทหน้าที่สาคัญในการสนับสนุนการบาบัด
ฟื้น ฟู และติดตามประเมินผลการบาบั ดรักษา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเอื้ออานวยการและ
สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการเป็นทีมในระดับพื้นที่ในการ
ค้น หาผู้ ที่มีพฤติกรรมเสี่ ย ง รวมถึงร่ ว มในการวางแผนการให้ ความช่ว ยเหลื อ และเป็นทีมในการติดตามดูแล
ประคับ ประคอง และเสริมกาลังใจให้กับผู้ เข้ารับการบาบัดและครอบครัว จึงได้จัดทาโครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดในชุมชน รวมถึงระบบติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และ
ผู้ติดยาเสพติด หลังการบาบัดรักษา อีกทั้งช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบาบัดรักษาให้สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคม โดยไม่หันกลับไปเสพยาซ้าอีก เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้อง
แนวนโยบายการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ของชาติ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดในชุมชน
3. ขอบเขตการดาเนินงาน/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อสม.
3.2 สาธารณสุขระดับจังหวัด, อาเภอ, ตาบล
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานการศึกษา
3.5 กรม สานัก/กอง ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
4. ผลผลิต/ ผลลัพธ์
4.1 อสม. และเครือข่ายมีศักยภาพในการติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดในชุมชน
4.2 มีการรายงานผลการติดตามผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหลังผ่านการบาบัดยาเสพติด(ผู้สมัครใจ)
เพิ่มขึ้นในแบบรายงาน บสต.
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด: ร้อยละ 75 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้
ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบาบัดรักษา
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6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์
ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561 - 2580) : ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2562 : ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ 1 ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion prevention & Protection Excellence) :
แผนงานที่ 3 การป้องกัน ควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ข้อ 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ : 5) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. งบประมาณ
งบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. กิจกรรมการดาเนินงาน
9.1 ศึกษา/ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการติดตาม ดูแลผู้ ใช้ ผู้ เสพ และผู้ ติดยาเสพติด หลั งการ
บาบัดรักษา
9.2 แต่งตั้งคณะทางานฯ ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาทคณะทางาน
9.3 ประชุมระดมความคิดเห็นกาหนดกรอบ และวางแผนการดาเนินงานติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และ
ผู้ติดยาเสพติด หลังการบาบัดรักษา
9.4 พัฒนาหลักสูตร/แนวทาง/คู่มือการดาเนินงาน แบบประเมิน / แบบรายงาน /ฐานข้อมูล
9.5 ชี้แจงแนวทางฯ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน
9.6 สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ
9.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด (ครู ก. 76 จังหวัด)
9.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับอาเภอ (ครู ข. 878 อาเภอ)
9.9 พื้นที่พัฒนารูปแบบและการดาเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดใน
ชุมชนโดย อสม. ตามแนวทางฯ ที่กาหนด
9.1๐ รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลการดาเนินงานติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
9.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
9.12 ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน และสรุปผลการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
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10. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน

กอง
สช.

สสม.

ศบส.

ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานฯ
2. พัฒนาหลักสูตร/แนวทาง/คู่มือการดาเนินงาน แบบประเมิน/
แบบรายงาน/ ฐานข้อมูล
3. ชี้แจงแนวทางฯ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน
4. สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด (ครู ก. 76 จังหวัด) เพื่อสร้าง
system management
10. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้
ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
11. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
13. สรุปผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ในชุมชนโดย อสม.

1. รับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการดาเนินงานการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระดับอาเภอ ( ครู ข. 878 อาเภอๆละ 5 คน
รวม 4,390 คน )
4. สนับสนุนการดาเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. ตามแนวทางฯ ที่กาหนด
5. เยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
๖. พัฒนาต้นแบบการติดตาม ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาหลังผ่านการบาบัด
ร่วมกับ สสจ.

ระยะเวลา
ต.ค.- ธ.ค. 62
พ.ย. - ธ.ค. 62
พ.ย. - ธ.ค. 62
ก.พ. 63
ก.พ. – มี.ค.63
มี.ค. – ก.ย. 63
ก.ค. – ก.ย. 63
ส.ค. – ก.ย. 63
ก.ย. 63

พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย.62 – ม.ค. 63
ม.ค. – ก.พ. 63
ก.พ. – ส.ค. 63
มี.ค. – ส.ค. 63
เม.ย. - ส.ค. 63

1. รับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน พ.ย. – ธ.ค. 62
การบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
2. ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพชุด มี.ค. – ส.ค. 63
ปฏิบัติการ อสม. ระดับตาบลๆละ 2 คน รวม 14,510 คน ในพื้นที่
รับผิดชอบ

59

สสจ.

1. รับทราบแนวทางการดาเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการดาเนินงานการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม.
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรและแกนนา อสม. ระดับตาบล
( รพ.สต. / แกนนาชุมชน /อสม. ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับ สสม.
ภาค 5 แห่ง
4. พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ อสม. ระดับตาบลๆละ 2 คน รวม
14,510 คน (7,255 ตาบล)
5. ขับเคลื่อนการดาเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. ตามแนวทางฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๖. พัฒนาต้นแบบการติดตาม ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาหลังผ่านการบาบัด
ร่วมกับ สสม.
๗. สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงาน www.thaiphc.net
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พ.ย. 62
ม.ค. - ก.พ.63
ก.พ.- มี.ค. 63
มี.ค. - เม.ย. 63
มี.ค. - ส.ค. 63
เม.ย. - ส.ค. 63
เม.ย. - ส.ค. 63
ส.ค. 63

3.10 การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
1. ความสาคัญและความเป็นมา
งานสาธารณสุขปฐมภูมิ มุ่งเน้นให้เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพ ชุมชนสามารถจัดการคุณภาพชีวิต
ของชุมชนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้มอบหมายให้กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ดาเนินกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการและสามารถตอบผลผลิตของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วม ขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
3. ขอบเขตการดาเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการสุขภาพชุมชน
4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพในปีงบประมาณ 2563 มีผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใน
เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
6. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน (ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อื่น ๆ)
หน่วยงาน

กอง สช.

กิจกรรม
1. ทบทวนและจัดทาหลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุน
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
3. รวบรวมโครงการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร
4. พิจารณาองค์กร/โครงการ
4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกโครงการ
4.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองและให้ความเห็นชอบโครงการที่
ได้รับการสนับสนุน
5. แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการฯ
6. ทาสัญญารับเงินพร้อมตรวจสอบเอกสารที่เกีย่ วข้อง
7. ติดตาม กากับ สนับสนุนการดาเนินงาน องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ
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ระยะเวลา
พ.ค. 62
มิ.ย.- ก.ค. 62
ส.ค. - ต.ค.62
พ.ย. – ธ.ค. 62
(พ.ย.62)
(ธ.ค.62)
ม.ค. 63
ก.พ. 63
รายไตรมาส

หน่วยงาน

สสม./ศบส.

จังหวัด

องค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์

กิจกรรม
7.1 ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานผ่านระบบติดตามการดาเนินงาน
ออนไลน์ และประเมินผลโครงการ
7.2 ติดตามรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายฉบับจริง องค์กรที่ได้รับงบประมาณ
8. การเผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน/การพัฒนานโยบาย
9. สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินงานการสนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
2. รวบรวมโครงการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร
3. ติดตาม กากับ สนับสนุนการดาเนินงาน องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานผ่านระบบติดตามการดาเนินงาน
ออนไลน์ และประเมินผลโครงการ
3.2 ติดตามรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายฉบับจริง องค์กรที่ได้รับงบประมาณ
4. การเผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน/การพัฒนานโยบาย
1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
2. รวบรวมโครงการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร
3. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานผ่านระบบติดตามการดาเนินงาน
ออนไลน์ และประเมินผลโครงการ
4. ติดตามรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายฉบับจริง องค์กรที่ได้รับงบประมาณ
5. การเผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน/การพัฒนานโยบาย
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์
2. เสนอโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน
3.รับทราบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการฯ
4. ทาสัญญารับเงินพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 รับเช็คที่กลุม่ คลัง กรม สบส.
6.ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
7.รายงานความก้าวหน้าตามกิจกรรมโครงการผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลออนไลน์ และปิดโครงการ
8. ส่งรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์และรายงานหลักฐานเอกสารการ
เบิกจ่ายฉบับจริงให้กอง สช.
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ระยะเวลา

ต.ค. – พ.ย. 63
ต.ค. – พ.ย. 63
มิ.ย.- ก.ค. 62
ก.ค. - ต.ค. 62
รายไตรมาส

ต.ค. - พ.ย. 63
มิ.ย.-ก.ค. 62
ก.ค. - ต.ค.62
รายไตรมาส

ต.ค. – พ.ย. 63
มิ.ย.-ก.ค. 62
ก.ค. - ต.ค.62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
ก.พ. - ต.ค. 63
รายไตรมาส
ต.ค. – พ.ย. 63

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
8. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชลกร ภู่สกุลสุข นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการ
จั ดการสุ ข ภาพชุมชน ส่ ง ผลให้ ร ะบบสุ ข ภาพภาคประชาชนมีความเข้ มแข็ ง สามารถตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. องค์ กรสาธารณประโยชน์ ที่ ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณจากกรมสนับ สนุน บริก ารสุ ข ภาพใน
ปีงบประมาณ 2563 มีผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ใน
เรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
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3.11 การพัฒนาระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
1. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี น โยบายด้ า นสาธารณสุ ข ในการพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจาบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่
ไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ลดความ
แออัดของโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท
ภารกิจโดยตรงในการส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน จึงมีนโยบายสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการ อสม. เพื่อดูแล อสม. ขณะเสียชีวิต โดยสนับสนุนระบบงานของสมาคม ฌกส.
อสม. รวมทั้งขณะมีชีวิตอยู่จ ะดูแลสวัส ดิการค่าห้ องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มหลักประกันให้กับ อสม. และครอบครัว ดังนั้น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสม กับบทบาทของ อสม. ที่เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล
2.2 เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ อสม. ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
3.1 อสม. ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย
3.2 มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ อสม. ทุกคนได้รับสวัสดิการค่าห้องพิเศษ
และค่าอาหารพิเศษ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีระบบสวัสดิการและหลักประกันที่มั่นคง ส่งผลให้เกิดขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครือข่ายองค์กร อสม. มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
5. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖2– ธันวาคม 2562
7. กิจกรรมการดาเนินงาน
7.1 สมาคม ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย
1) จัดทาข้อบังคมสมาคม ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย และดาเนินการจดทะเบียน
2) ร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนสมาคม ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย
3) ประชาสัมพันธ์ อสม. ทุกคน สมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวบรวมใบสมัครส่งสานักงาน ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย (กรม สบส.)
5) คุ้มครองสมาชิก/จ่ายเงินสงเคราะห์
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7.2 สวัสดิการค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ สาหรับ อสม.
1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
3) เสนอร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอน
4) ประกาศราชกิจจานุเบกษา
8. บทบาทและขั้นตอนการดาเนินงาน
8.1 สมาคม ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย

กอง สช.

สสม./ศบส.

สสจ.

รพ.สต./สสอ.

กิจกรรม
1. จัดทาข้อบังคมสมาคม ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย และดาเนินการจดทะเบียน
2. พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธกส.
3. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ธกส.
4. ประชุม Video Conference ไปยัง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด
5. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน อสม. สมัครเป็นสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ
6. เปิดรับสมัครสมาชิก
7. ประชุมใหญ่สามัญ

ระยะเวลา
ต.ค. – พ.ย. 62
ต.ค. – พ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน อสม. สมัครเป็นสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ

พ.ย. – ธ.ค. 62

1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน อสม. สมัครเป็นสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ
2. ประสานงานกับ ธกส. ร่วมดาเนินการเปิดรับสมัครสมาชิก อสม. ในพื้นที่
3. รวบรวมข้อมูลผู้สมัครเป็นสมาชิกเป็นไฟล์ Excel ส่งให้กรม สบส.
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐานการสมัคร (ใบสมัคร/ยินยอมการหักเงิน) ส่งมายัง
สานักงาน (ชั้น 2 กรม สบส.)

พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62

1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน อสม. สมัครเป็นสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ
2. ประสานงานกับ ธกส. ร่วมดาเนินการเปิดรับสมัครสมาชิก อสม. ในพื้นที่
3. รวบรวมข้อมูลผู้สมัครเป็นสมาชิกเป็นไฟล์ Excel ส่งให้ สสจ. ตรวจสอบ/รับรอง
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐานการสมัคร (ใบสมัคร/ยินยอมการหักเงิน) ส่งไปยัง สสจ.

พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62
พ.ย. – ธ.ค. 62
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8.2 สวัสดิการค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ สาหรับ อสม.

กอง สช.

สสม./ศบส./
สสจ./สสอ.

กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ต.ค. 62

3. เสนอร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอน

พ.ย. 62

4. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

พ.ย. – ธ.ค. 62

5. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐรับทราบ และถือปฏิบัติ

ม.ค. 63

ต.ค. – พ.ย. 62

1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐรับทราบ และถือปฏิบัติ ม.ค. 63

9. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
9.1 สานัก/กอง ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.2 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง
9.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เขต
9.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับต่างๆ
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 ระบบสวัสดิการให้เหมาะสม กับการบทบาทของ อสม. ที่เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล
10.2 การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ อสม. ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
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ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี
(Small Success)
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6

4

3

2

1

ลาดับ

เป้าหมาย

3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.62)

จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนา 80,000 1. มีหลักสูตร อสม. หมอประจาบ้าน
ศักยภาพเป็น อสม. หมอประจา
คน
2. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
บ้าน
3. มี อสม. หมอประจาบ้าน
80,000 คน
ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมี
ร้อยละ 1. มีหลักสูตร อสม. หมอประจาบ้าน
ศักยภาพเป็น อสม. หมอประจา
70
2. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
บ้าน
3. มี อสม. หมอประจาบ้าน
80,000 คน
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 1. มีหลักสูตร อสม. หมอประจาบ้าน
ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
70
2. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
ประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. มี อสม. หมอประจาบ้าน
80,000 คน
ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพใน
ร้อยละ 1.มีแนวทางการดาเนินงาน
การจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
70
2.มีเครื่องมือในการประเมิน
เกณฑ์ที่กาหนด
3.มีฐานข้อมูล fv.phc.hss.moph.go.th
4.มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ
ร้อยละของตาบลที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ จัดทาแนวทางการดาเนินงานและ
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
70
ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต

ส่งเสริม พัฒนา อสค.

เพิ่มพูนทักษะ
10,000 คน

เพิ่มพูนทักษะ
10,000 คน

6 เดือน (ม.ค.-มี.ค.63)

(Small Success)

ครอบครัวมีศักยภาพฯ
ร้อยละ 70
ตาบลผ่านเกณฑ์ตาบล
จัดการคุณภาพชีวิต
ร้อยละ 70

ผลบันทึกข้อมูลการดาเนินงาน
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิตตาม
เกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ร้อยละ 70

-

-

12 เดือน (ก.ค.-ก.ย.63)

ส่งเสริม พัฒนา อสค.

อสม. กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น อสม. หมอ
ประจาบ้าน ร้อยละ 70

อสม. กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น อสม. หมอ
ประจาบ้าน ร้อยละ 70

-

9 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63)

ส่วนที่ 4 เป้าหมายการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ปี
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ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพ การติดตาม
ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพ
ติด หลังการบาบัดรักษา

ลาดับ

7

ร้อยละ
75

เป้าหมาย
มีแนวทาง/หลักสูตร/แบบประเมิน
การดาเนินงานยาเสพติดในชุมชน

3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.62)

9 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63)
มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บุคลากรและแกนนา อสม.
ระดับตาบล
(รพ.สต./แกนนาชุมชน/อสม.)
๗,๒๕๕ ตาบลๆละ ๒ คน
(๑๔,๕๑๐ คน)

6 เดือน (ม.ค.-มี.ค.63)
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บุคลากรระดับอาเภอ
ทุกอาเภอ โดย สสม.
(รพ.สต./แกนนาชุมชน/อสม.)
๘๗๘ อาเภอๆ ละ ๕ คน
(๔,๓๙๐ คน)

บุคลากรและแกนนา อสม.
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพ การติดตาม
ดูแล ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยา
ร้อยละ 75

12 เดือน (ก.ค.-ก.ย.63)

ภาคผนวก

ตัวชี้วัดสาคัญงานสุขภาพ
ภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563
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KPI

จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น
อสม. หมอประจาบ้าน

ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น
อสม. หมอประจาบ้าน

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจาครอบครัว

ร้อยละของตาบลที่ผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต

จานวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้
รอยต่อ

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้
เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบาบัดรักษา

ลาดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ร้อยละ 75

5 แห่ง

ร้อยละ 70

500,000
คน

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

80,000
คน

เป้าหมาย
นโยบาย
กสธ.
ยุทธฯ กสธ. PA ปลัด กสธ.

มาตรการฯ
กรม

ประเภทตัวชี้วัด

ร่าง ตัวชี้วัดสาคัญงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563

คาขอ 63

PA อธิบดี

70

3

2

1

เขต
สุขภาพ

เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
รวม เขต 1
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
รวม เขต 2
กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทยั ธานี
รวม เขต 3

จังหวัด

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

อาเภอ

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

ตาบล
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

หมู่บา้ น
คน
1,871
2,203
953
859
755
442
1,034
616
8,733
599
1,117
1,534
899
654
4,803
1,020
538
1,529
948
685
4,720

อสม.
หมอประจาบ้าน
คน
12,121
12,900
2,500
5,182
4,566
686
10,614
5,582
54,151
7,865
7,071
4,953
4,738
5,397
30,024
4,718
4,564
9,186
9,787
1,409
29,664

อสม. 4.0
คน
3,738
6,369
2,164
3,073
1,386
749
4,016
2,817
24,312
1,634
2,129
3,138
3,575
1,734
12,209
2,054
2,100
4,753
2,502
1,341
12,750

CKD
คน
658
53
711
151
151
-

LTC

อสค.

คน
6,513
7,868
6,378
2,052
2,512
3,237
3,387
1,686
33,633
3,491
2,996
2,975
1,550
3,391
14,404
4,210
2,456
3,789
4,332
3,215
18,002

NCD

คน
เดิม 152 ต. ใหม่ 380 ต.
10,251
2
5
14,237
2
5
8,542
2
5
5,125
2
5
4,556
2
5
3,986
2
5
7,403
2
5
4,556
2
5
58,656
16
40
5,125
2
5
5,125
2
5
6,264
2
5
5,125
2
5
5,125
2
5
26,764
10
25
6,264
2
5
4,556
2
5
8,542
2
5
6,834
2
5
4,556
2
5
30,752
10
25

รวม

พื้นที่ตน้ แบบชุมชนสร้างสุข
จังหวัดละ 7 ตาบล

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562

(ร่าง) ตารางแสดงจานวนการจัดสรรเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 จาแนกรายจังหวัด/เขต
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6

5

4

เขต
สุขภาพ

นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธ
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
อ่างทอง
รวม เขต 4
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
รวม เขต 5
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
รวม เขต 6

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

อาเภอ

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

ตาบล
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

หมู่บา้ น
1,202
2,578
5,805
4,868
5,195
2,973
732
976
24,329
4,853
4,268
3,145
3,035
5,202
1,495
7,236
29,234
3,455
3,735
1,349
1,721
6,057
1,690
3,591
6,012
27,610

คน

คน
435
351
527
1,548
1,204
1,037
388
547
6,037
1,023
992
464
744
1,042
303
309
1,075
5,952
779
951
732
278
755
470
425
779
5,169

อสม. 4.0

อสม.
หมอประจาบ้าน
706
1,846
3,014
3,436
2,305
1,073
975
1,845
15,200
2,385
2,770
2,286
1,773
4,823
1,547
1,465
3,918
20,967
1,327
2,145
4,099
672
1,614
952
2,960
1,972
15,742

คน

CKD
799
988
770
1,352
3,909
157
157
404
335
49
589
2,301
576
4,254

คน

LTC

อสค.

774
583
972
4,906
3,959
4,978
2,442
2,141
20,755
5,018
1,216
2,270
2,626
872
162
244
1,777
14,185
3,964
4,119
1,830
3,265
1,783
1,303
457
2,577
19,297

คน

NCD
2,279
3,417
3,986
9,112
6,264
7,403
3,417
3,986
39,864
7,403
3,986
4,556
4,556
5,695
1,709
1,709
5,695
35,309
5,695
6,264
6,264
3,986
3,986
4,556
3,417
5,125
39,293

คน

รวม

เดิม 152 ต. ใหม่ 380 ต.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
16
40
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
16
40
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
16
40

พื้นที่ตน้ แบบชุมชนสร้างสุข
จังหวัดละ 7 ตาบล

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562

(ร่าง) ตารางแสดงจานวนการจัดสรรเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 จาแนกรายจังหวัด/เขต
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10

9

8

7

เขต
สุขภาพ

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
รวม เขต 7
นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
รวม เขต 8
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม เขต 9
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม เขต 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

อาเภอ

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

ตาบล
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

หมู่บา้ น
8,919
13,232
7,137
14,082
43,370
5,320
2,533
6,369
7,577
1,220
4,509
9,996
37,524
3,859
28,987
5,240
6,713
44,799
3,088
1,986
8,396
3,269
17,098
33,837

คน

คน
1,690
2,485
2,073
2,608
8,856
1,203
658
979
1,621
732
732
2,011
7,936
1,724
4,002
2,715
2,263
10,704
561
944
2,807
647
2,884
7,843

อสม. 4.0

อสม.
หมอประจาบ้าน
คน
3,538
10,178
5,425
5,666
24,807
2,710
1,216
1,956
3,469
2,837
2,023
5,482
19,692
6,183
7,704
5,799
4,193
23,878
1,858
2,237
8,064
951
10,432
23,542

CKD
127
127
1,259
1,259
-

คน

LTC

อสค.

คน
6,712
4,628
1,978
5,723
19,041
4,124
3,340
6,017
6,781
2,288
1,267
5,907
29,725
2,929
10,519
7,299
4,229
24,977
2,128
2,888
4,464
3,035
3,805
16,320

NCD

คน
เดิม 152 ต. ใหม่ 380 ต.
10,250
2
5
14,806
2
5
7,403
2
5
11,389
2
5
43,848
8
20
6,834
2
5
4,556
2
5
7,973
2
5
10,250
2
5
5,125
2
5
3,417
2
5
11,389
2
5
49,544
14
35
9,112
2
5
18,223
2
5
13,098
2
5
9,681
2
5
50,114
8
20
3,986
2
5
5,125
2
5
12,528
2
5
3,986
2
5
14,237
2
5
39,862
10
25

รวม

พื้นที่ตน้ แบบชุมชนสร้างสุข
จังหวัดละ 7 ตาบล

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562

(ร่าง) ตารางแสดงจานวนการจัดสรรเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 จาแนกรายจังหวัด/เขต
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ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล

กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
รวม เขต 11

จังหวัด

8
8
23
8
3
5
19
74
10
13
12
11
8
16
7
77
878

อาเภอ

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

ตาบล
389
744
1,553
321
103
178
1,075
4,363
723
593
642
670
380
1,023
280
4,311
75,033

หมู่บา้ น
2,518
3,373
11,665
1,544
252
6,144
25,496
4,234
2,209
1,952
3,709
2,821
9,888
1,407
26,220
406,258

คน

คน
415
793
1,656
342
110
190
1,146
4,652
771
632
685
714
405
1,091
297
4,595
80,000

อสม. 4.0
คน
1,307
2,005
8,298
760
484
791
6,533
20,179
2,935
1,756
2,358
3,132
1,018
4,681
884
16,764
230,040

CKD
1,188
351
37
1,576
209
146
2,619
2,974
15,118

คน

LTC

อสค.
NCD
คน
3,249
1,363
4,800
3,796
875
2,020
4,287
20,389
2,551
5,501
4,476
3,132
3,538
1,812
3,102
24,112
254,842

ที่มา : ข้อมูลจาก Thaiphc.net และ HDC ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ : เป้าหมาย อสค. คิดจากส่วนต่างของผู้ปว่ ย CKD ระยะที่ 2-4 จากฐานข้อมูล HDC เปรียบเทียบกับ Thaiphc.net

รวม เขต 12
รวม
76 จังหวัด

12

11

เขต
สุขภาพ

อสม.
หมอประจาบ้าน
4,556
4,556
13,098
4,556
1,710
2,848
10,820
42,144
5,695
7,403
6,834
6,264
4,556
9,112
3,986
43,850
500,000

คน

รวม

เดิม 152 ต. ใหม่ 380 ต.
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
14
35
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
14
35
152
380

พื้นที่ตน้ แบบชุมชนสร้างสุข
จังหวัดละ 7 ตาบล

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562

(ร่าง) ตารางแสดงจานวนการจัดสรรเป้าหมายการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 จาแนกรายจังหวัด/เขต

(ร่าง) แบบประเมินศักยภาพ อสม. หมอประจาบ้าน ปีงบประมาณ 2563
*****************
1.ชื่อ อสม. ..............................................................................................................................................
2. เลขประจาตัวประชาชน ........................................................................................................................
3. ศักยภาพ ของ อสม. หมอประจาบ้าน
กาหนดคาตอบเป็น ทาได้ กับ ทาไม่ได้ โดยให้ทาเรื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับการดาเนินงานจริง
ศักยภาพ อสม. หมอประจาบ้าน

การดาเนินงาน
ทาได้ ทาไม่ได้

1. ด้านการส่งเสริมการมีอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
1.1 สามารถโน้มน้าว เชิญชวนให้ทุกครอบครัวมี อสค.
1.2 สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับ อสค. ในการดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายทุกครอบครัว
2. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่
2.1 สามารถร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู วัณโรค
พิษสุนัขบ้า มาลาเรียฯลฯ
2.2 สามารถควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู วัณโรค พิษสุนัขบ้า มาลาเรียฯลฯ
3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สาคัญ
3.1 ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ปัญหาสุขภาพจิต โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-5
ปี และผู้สูงอายุ
3.2 ออกแบบกิจกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในชุมชน การปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ด้านการใช้ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์
4.1 สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร
4.2 สามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้กับ อสค. และประชาชน
5. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5.1 สามารถใช้แอปพลิเคชัน “Smart อสม.”หรือ ไลน์ “Smart อสม.”
5.2 สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารและแอปพลิเคชันในการคัดกรอง ประเมินสุขภาพ
6. ด้านการเป็นผู้นาการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
6.1 สามารถเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
6.2 สามารถเป็นผู้นาในการจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
รวม
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
*การผ่านเกณฑ์ : ต้องผ่านอย่างน้อยวิชาละ 1 ข้อ และต้องผ่านอย่างน้อย 9 ข้อ
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(ร่าง) แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ 2563
คาชี้แจง : แบบประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
1. ตาบล................. อยู่ในพื้นที่ รพ.สต./รพช./ศสมช. ...................................................
2. ปัจจุบันป่วยด้วยโรค
1. ครอบครัวผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (CKD)
3.ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
2. ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC)
4. ภาวะพึ่งพิงอื่นๆ ระบุ..........................
ส่วนที่ 2 เป็นประเด็นที่ผู้ป่วยรับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใน 4 ด้าน
คาอธิบาย : เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นของการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2563
จึงกาหนดวิธีการประเมินคุณภาพชีวิตใน 4 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กาหนดคาตอบเป็น ทา กับ ไม่ทา โดยให้ทาเรื่องหมาย  ในช่อง  ให้ตรงกับการดาเนินงานจริง

องค์ประกอบ

ประเด็นที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ด้านร่างกาย
(Physical
domain)

1.1 อสม. แนะนาการควบคุมอาหารที่เหมาะสมกับอาการป่วย

2. ด้านจิตใจ
(Psychological
domain)

2.1 อสม. ให้คาแนะนาทางเลือกการผ่อนคลายจิตใจ เช่น งานอดิเรก
ดูหนัง ฟังเพลง การใช้กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร ฯลฯ

ทา

1.2 อสม. ให้คาแนะนาดูแลการกินยาที่ถูกต้อง (ขนาดยา/เวลา)
1.3 อสม. ให้คาแนะนาวิธีออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

2.2 อสม. พูดคุย ให้กาลังใจให้รู้สึกมีคุณค่า และภาคภูมิใจในตัวเอง
2.3 อสม. มีการแนะนาช่องทางการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิต เช่น สาย
ด่วนสุขภาพจิต 1323

3. ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม
(Social
relationships)

3.1 มีเครือข่าย (ทีมหมอครอบครัว ฯลฯ) มาเยี่ยมให้กาลังใจ ให้การช่วยเหลือ

4. ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

4.1 อสม. แนะนาวิธีการกาจัดของเสียจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย

3.2 อสม. แนะนาข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
3.3 มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

4.2 อสม. แนะนาการจัดบ้านเรือนสะอาด เป็นระเบียบ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค
4.3 อสม. แนะนาการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย ได้แก่ ราวจับ ทางลาด ห้องนอน ห้องน้า ฯลฯ
รวม
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ *การผ่านเกณฑ์ : ผ่านอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ ของแต่ละด้าน (8 ข้อ จาก 12 ข้อ)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกผลการประเมินในฐานข้อมูล อสม.หมอประจาบ้าน www.thaiphc.net

**********

75

ไม่ทา

(ร่าง) แบบประเมินศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง ปีงบประมาณ 2563
*****************
กาหนดคาตอบเป็น ทาได้ กับ ทาไม่ได้ โดยให้ทาเรื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับการดาเนินงานจริง
ครอบครัวดูแลผู้ป่วยในกลุ่มใด
1. ครอบครัวผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (CKD)
2. ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC)

3. ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

ศักยภาพครอบครัว

การดาเนินงาน
ทาได้ ทาไม่ได้

1. คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้้าเปล่า
1.1 จัดอาหารลดหวาน ลดมัน ลดเค็มให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้
1.2 จัดให้ดื่มน้้าเปล่าให้เพียงพอ
2. ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามสภาพปัญหา
2.1 ดูแลผู้ป่วยให้กินยาได้ถูกต้องตามที่แพทย์แนะน้า
2.2 จัดการผู้ป่วยให้พบแพทย์ได้ตามเหมาะสม
3. ออกก้าลังกายที่เหมาะสม
3.1 จัดการผู้ป่วยให้มีกิจกรรมทางกายตามสภาพร่างกาย
3.2 จัดให้มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
4. บารุงรักษาจิตใจ
4.1 เลือกวิธีการผ่อนคลายจิตใจให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง
4.2 พูดคุย ให้กาลังใจให้รู้สึกมีคุณค่า และภาคภูมิใจในตัวเอง
5. การดูแลสุขภาพช่องปาก
5.1 ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง
5.2 ดูแลให้พบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม
6. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
6.1 จัดบ้านเรือนสะอาด เป็นระเบียบ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค
6.2 จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ได้แก่ ราวจับ ทางลาด ห้องนอน
ห้องน้า ฯลฯ
รวม
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

*การผ่านเกณฑ์ : ต้องผ่านอย่างน้อย 1 ข้อ และต้องผ่านอย่างน้อย 9 ข้อ
**********
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(A) 1 ~'U~ ms bbritJ',j~"Ul'lJU ua ~e:J:lJ1~V1vlFJ\ll'U~1 EJAdl'lJI.?I'lJeJmfl

"

(\I)

msi U11~lJA11'lJ
"

\.iJ115'l'l'lJ~\I vlfJ 1'1'WbFJ\Iua ~ ~~11

('OJ) ms \'?l~'lJ?l~l\1fl11:lJ?lliTAfhb('1

«9). bTl)
bba~\ll'U~1~~'\J'lJ8'UVI:lJ1tJeJ81\1~

111'l A'.i 8\1 \llU

u 'W~111

d1lJ

"

n'OJf1'l'l:lJ"UFJ\lVI:Wflru~~\l111
\.\.('1~
v

VI'lJ1 CJ ~\I rn 'In A11lJ?l llJ l',j f,)tJ iJ'\J~\ll

1\>ltJ~~1',jrul'OJlneJ\lfitJ',j~n8'U

'U111'U'Vl'Ul'VlVlU 1 ~

vl\lvieJ1 tJ.Q

(n) fl11'lJ1'U~\>l'lm'Uvl8'U'Vl'Ul'VlVlUI~m(fl?!iTm?l151'lru?l"UtJ'l~']1V1:W,Jl11

,

("U) ml'lJi

ml'lJ(fI:lJ1'lmbrt~ml'lJ~\lYl81'OJ

"

1Uf)1'ltJ5llii\llU

(A) ?11m 'If,)''UtntJ'U'Vl'Ul'Vl'lJ8\1m 'HU11 e:JUl
'IJ
(\I) fl11lJYllnl'WCJ'l111n1'lv11\11t!

\'\'fl~iji:J(;l\lI11\'U11~'LhYl8

h

(~) f)1',jf'hi1\1(1\1tJ',j~ 1CJ'lJ,j"U8\1"1U'l1lJ\.b('1~tJ',j~'lJI'lJU
.

v

(Iv) VliKmnru",]fl11J..J~fl11lJ(fl:lJ1'lmtl'WI~?lI"U1
v

(9)00

A~\.bU'W :n'llEJ('1~bBEJ\>l111\1\1

(l<J. (9)) 'U'Vl'U1'Vl81?11?1 iTA ',j?l151 'l rua'lJU 'l~,]1 VI:W,J1'W A11'lJ alJ..J 1 'l tl1'W rn 'l

,

"

UI~ n urn 'W"U8\1'lJlJ'lJUlJ
IIitJ 'l~ 1CJ'lJ,j vi 8 fll'lVi'(IlJ'Wl 'W~8'lJbb6'i\>l\lVliK
n~l'W
,
~ \.:a\ltJ'l~~ fl~

(lv.lv) fl11lJ{

fl11lJ?I'I:lJ1'lf,) 111b:a\lf)',j~'U1t!Y1fl,j

VliKfl n1',jn1'l;;l~I\1fl11lJb~tJ~'W

"

f)1',jbtJ'W~111111m'l-V'U I.fl~ F.Jm~II1'U'lJJ..J'lJ'WI.I.('1
~~\I AJ..J'W~EllJbb?l\>l\lVliK
ml1U b:a\ltJ ',j~~ 1I't1

"

...

,

(lv. bTl) n'OJf1'l 'llHb('1 ~ 'Wl'{f1 11'l ',j'lJ~ bn \>l;u1 VlJi1 'W'li1 \I

cf

tJ

YI~ El:lJua \>l\IVIiKn 21 'W

(lv.er) t:-JGNlt!, ..
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VI~niil1.JL;U.:j'lJ1~~n';
.vB
'lJ1~~IV1l1Ul1.J~l~tJ~

"

ct n1'j'lJ1~ L:lJ1.J1m .vLLUU'lJ1~ L:lJ1.J(9l1~Lnru"l'1n1';i'lJ1:!L:lJw;..J(;I~I1.Jm~I~:Wfmn1)11ru~'U
(9l1~LLUU~nlV11.J~l1',,~'ICJ'lJ1~mf'1i1·

.vB ct Aru:; m1~

m 1'lJ1:; bii1.J~ ~Nl1.Jm~I~:W

•
fl 'Hn511ru~'U'lJ1~~

v

~~~uij~~~EJ1'lJu

((9» f\l1'lh:;
1,.;'~il11'1Jnl1~~Vll~

lV1l1Ul1.J~ L~CJ~11.Jbb~(;I:;

'

"

bii1.J~(;I~11.Je:J16l161:W
A1?l1'B11 ru6l'U'lJ
1:; ~lVlll'U U 11.J~ lot CJ&J 1 ~ ~ U ~ 'l W)~
,

Lb~'l~'lAru:;m1~m';i'lJ1:;L:lJ1.J~(;I'lI1.Jm~I~:Wfl1~1511ru~'U'lJ1~~IV!lIU11.J~L~CJ~';i~~U

"

,

"

~'lV!1~

(kJ) rrml 1:; liiw:'.Jt1'lI1.J BI611?l:WA';i6l1511ru61'U'lJ1:;~ lV!lIU 11.J~ It CJ~ 1~ ~uL'u (9l61'U.fI1'V~

'"

Lb~~1~~U'1Jl~

1 ,x'lJ~(Y)n';i~'V111~~1511ru~'U

,

,

biiw:..J~~I1.JEll~I61:WA 16115I'Jru6l'U,

LL~~~'lAru~ m1~n11'lJ1~

'lJ'j:;~IV1l1Ul1.J~
b~tJ~ 1~V)U l'U(9l('II'll.fI1'Vm~:!'j~v)U'1Jl~ 1(y)CJij~(9l
11 'V'Jl'1J ms m:!'V1 11 'l~151 1 ru~'lJ
dJ1.J'U'j:;1) 11.J
\I
\J
'I

((9») ';i'UuUU bbt1:!15n11'U1~ L:lJ1.Ji:.Jt1'111.Jm611?l:WA 1(11511ru ?l'lJU 1~..J1V!lIU11.J~ L~CJlJ
'U

1~~U~'lVll~

,

"

1Vibtl1.J\ 'U(9l1lJ15n11~~'l'Vl'~/(Y)rllV11.J(Y)(9l1lJA11~bVlm~61~
(kJ) 1'U u UU ua ~15 n11U1~ dj1.J~(;I ~11.J'Emn~:w A'j~1511ru~'lJU
\I

J~~UI.'U(9l~'U.fI1~
,

1:!..J
lV1l1Ul1.J~
L~CJ~
.
\I

,

'1ViI.tl1.J1'UvnlJ15nl1~flru~m1~m1'U'j:!b:IJ1.J~t1'j~~UI.
(b(l) 1'U bluu 1.1.~:;15m'j'U'j:!

'lJ(9lrllV11.J~

1.:lJ1.J~~'lI1.J BI611~:W A1G'i1511ru({'U'U 1:; ~1V1l1UI1.J~I.~ CJlJ

"

,

'U

1~~'U'1Jl~ 11XbU1.J1UmlJ15m1~fHtl~m1lJn11u1:!1,i'l1.Ji:.J"1~~U'1Jl~nlV11.J~
.vB

...v 11Xflru:! m1lJ m'jA~ b~1)nm?l161:WflJ611'Bl1rua'UU'j:!~IV1l1Ul1.J~
,

L~CJ~vi'1LD1.Jfll1

'U

'lJ'j:;I.:lJ1.J~(;I'lI1.Jm~I?l:Wm~151'jru~'lJ'lh:;~IV1l1UI1.J~I.~tJlJ(9l1m:;CJ:!1.1m~nlV11.J~
•
'U

~.:J-d

((9») B 1 a 1~:W fl'JG'i1 'Bl1ru?l'lJ'U 1:; ~ lV1l1U 11.J~h~ CJlJ 1 :!~U ~.:JVll ~ 11X~ 11.'U1.Jnl1
,

'U

'U1:!L:lJ1.J~~Nl1.J.fI1cJ'l1.J'11.J~(9)0 ~t)f'1~mCJ1.J

(kJ) Ell?l1 ?l:WA161151 1 ru~'U't.b:! ~ lV1l1U 11.J~ I.t CJ~ 1:! ~U I,'1J (9l~'lJ.fI1~ 1 Vivi'I1.ijurn 1
''IJ

,

'U1:;b:iJ1.Je.J(;I.:Jl1.JrnCJ·l1.Jl'U~kJo 51.Jl1fllJ
(b(l) e:n?lI~:Wfl1(11511rua'lJ'U'J:!~IV1l1Ul1.J~
,
'U
.:Jl1.J[lltJ11.Jl1.J~

(9)0

.;r eJ

l~CJ~ 1:!V)'U'1Jl~

1Vivi'll D1.Jn11'\.h:!l.iJ'Ue,m

lJmlfllJ
~

1ViA ru:; m

'JlJ

n 1 'j'U 1:;

biJ1.Jt'..J"'l11.J 1)1 a 1~:W fl 'J~ 151 'j ru~'U'U 'j:! ~ lV1l1U 11.J~ I.~ CJ~

,

"

'j:!~U'1Jl~ L611.JeJ
t'..J
(;Im 'Jvi'11.ij1.Jm 'J'U'J::;L:lJ1.J
em .:Jl1.J'lJB.:J'E)1(I1({:Wfl 'H'l151 1 ru61, '1]U1::; ~1V1lJU11.J
~ L~tJ~ 'J:; V)U'1Jl~
'U

1,.;'flru~ m'J~

rn 'J81m tJ n1'J'U';i::;Lii1.Je.J(;I'lI1.JeJ1?lla:Wfl'jm51'Jill~'UU

,

'J:;..JlV1lJUI 'U~ b~ tJlJ J~~LJ'1J 1 ~ 'W'Vl'Jill 1

"

'YmB.:JI,L(;I::;'U'J:;n1f'11Vi L'tJ1.Jm?lI(1:Wm~151'Jill6l'1]'U'J::;..J1V1l1Ul1.J~L~
U~ 1~~U'1Jl~
•
'U

~eJ 1U

" ~ ...
'lJB
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ifeJ ~ 1~m:!'V111.:J~llil'H\H''1Jth:!n1f'!LnEJ1~ArueJ1~1~lJA'J~llil<Hl.!~'1J'\..h~~lV1~.hhu
,
,
"'U
~L~ mJ 'J:!v1'tJ'Vl ~ ~lj~'V151~-r'\.J f11'J L,",Ut:l~eJ'UeJ-rm'l'J~'Jl'lJ'V11t1LA~eJ.:J'Jl'lJB~~81[m;Ue)tI

,

~L'JflArulmru

LiJtI~~'J'J

L~~(\jd\l

v.

.ffuLVl1mlJ'V1eJ.:J~L'JflArulmru ('J.'V1.n.)
m~l?1lJA'J~llil'Jru?l'1JtJ1~"ii1"v'lliUlt1
,
\J
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~ LdmJ lj~'V151~-r'tJ fl1'JtJ'J~ fl11'1 Lnm ~ Aru,",.:J,",
V1 LY; EJ\l
,
\I
..

1 ~ na ~l-:J'lJl ru~n 1 ~ -:Jh1 Vinu vl?ll

ua ~?llJj

fll1Jj b~ CJU ~ mJ

?l:um?l151

srua,~
'1JtJ~ ~ Iii1'Vl~,j

l'U 1~8 ~l~n

tJ'i~~Vl5Jl 1'V'lm~ Vl~1-:J?l151~ ru?l'lJ
, ~-:Jlv)'nl'Vl'UI')'Vl~n tn rusn bb~~i5n 1 ~tJ ~~ biJ'UeJ~ ~1 'Um?ll ?I:Ufl~~151 "HU~'lJ
,

~ LL~~.rrv QlGl LL~~~~bUCJUn~~Vl~1~?l151~ru?l'1Jllv)'ltJ
,

vl~tJe)1'Ul\J(i)lJjfll1Jj1'UoUv

'V'l.f'1.1!Jcfcfct -r\iJj'U(i)~11n1~m~Vl~1~?l151~ru?l'lJ

B1?ll?1JJfl~?l151~ru?l'lJtJ~~~I'Vl~,jl'U
"'-'

At

'Uv Gl tJ~~n1f'1~b~tJnll

"tJ~~n1f'1m~Vl~1~~151~ru?l'lJ

..

~~tJ~~n1f'1

"
{i)~i1.

, b~e:J'l 'Vl~mnrusnbb~~i5n1~

tJ'i~biJ'Ue.J~~1'Um6n?lJJfl~?l15THU?l'lJtJ~~liil'Vl~Ul'U~b~tJJjv81~~~"

,

oUv

"

1!J m?ll?1JJfl1?l151'iru?l'1J'lh~ojl'Vl~Ul'U
,
~

b~'U81~l?1:Ufl'i?l151~ru?l'lJtJ"l~liil'Vl~Ul'U~b~tJJj8~1-:J~~
,~

~\J~ 1v)'-rUm1L?l'Uv~m

oUl-rUm'itJ1~bil'Uc.J~'lI'U

Iii'v'li1mU?lJjU~bb~~
l~n~nl'Jru~lii'v~VilJj
,

(Gl) vl?11?1ii fl ~?l151 ~ rua,'1JtJ~~

Iiil'Vl~U
~

l'U ~1 v)'-rU n 1~

(i)~vl81tJ~

f1I')ba v n1 Vibu'U fll?11?1JJ

fl ~

-r

?l151 ~ ru ?I '1J tJ ~ ~ Iii 1 'Vl~ tf 1 'U~ LI?i 'U ~ ~ (i)u '1J1 ~ 'Vl~ tJ ~ ~ (i)u n 1 fl 'Vl1 tJ b'1J(i) u ~ ~ 1 v)' u 'V'l~ ~ 'i 1'lJ 'Vll 'U

,

"

bfl~8~~1'1JW~CJ1Jlwhllli

U'U~?I~~ b?l~f!j~~~ b'm~rulmru

'Vl-Ul~eJl?11?l:Ufl1?1151~ru61'lJtJ~~liil'Vl~Ultl
n1J'Ultl~

cf tJ

QlO n'UtntJ'U '1J8~tJt1'U1
(1!J) 'l1\J\Ju'U1Jjl~~1~~~lbb'Vltl~
,

(i)~d

(1!J.Gl) ~tJ5U~~1'U(i)lJjn~'VlJjltJllv)'ltJ~
~IU~ ?ll~lmnlU'U

~'lhtJeTI'Vlflitfl'U
\J
'\I
~

m~Jjm~?I.fmhuu

(l'J.1!J) ~ tJiJU~'ll'U

(n) tJ'lA rrrsu
n'i';lJj

ru (s. Vl.Jl.) 1ii'8~tJ5u&1

~l')vleJn'UbU'U~~tJ~bl~lJjl1~utJtJnll

"

,

~tl b'Vl~tJf!jVltJ-:J~ b~·n~ rulm

m 'iU 1'Vll ~ eJ'lAm

U~'Vll~~l'U~
Q

lU~
1'.",.

su 1'Vll ~ r;11'U~lU~

sn ~tJJ~51'UMn
I

n't'Jru~tJ nmtJ,rvleJ-:Jv1 l~bbri u 'V'lVl~tJ'i:;liil

~'Vl~-:Jflrul\9TIm'Vlruul'U
\I
.."
\J
~

1'U'Vl-Jl tJ'll'U(i)lJj

bb&'l~nlU'U

n ~'Vll.J1 tJ 11~1 tJ ';l:; bU tJ UU 1'Vll 'i ';l1'lJn 1 ';l

~'Vll ~~1'U ~ 1'lJ ~ lv)' uri 'Ul tJ n8'l A n1 su ~'Vll ~ ~l'U~lU

ra '1Jlu,rn ';l'U1tJneJ'l Am

eJ'lR n1~U~'Vll~~1'U~lU~

a

su ~'Vll 'i ~1'U ~1'lJ ~ tJ ~~ 51 'U?lJl 1 tJ'lA rn ~

b&'l'IJ1'U
,m ~?lJl leJ~ R m JU~'VllJ~ltl~lU

~

0

?ll.Jl'lJn?lJlleJ~flnlJU~'Vll';l?ll'U(i)lU~
('IJ) eJ'lRn1~U~'Vll~~l'U-.D'l'VllVi

l~bbri 'UltJmNAn1~U1'Vll~~1'U~'l'VllVi

~tJ~tll tJn eJ'l Am su ~'Vll~~l'U -.D~'Vll I') ~tJ~ nl'Jl'Ul tJn8~ An1~U ~'Vll "l~1'U -.D~'Vlll') ia murrrsu
,
'lJ1'Vll~~1 tl-.D-l'Vll VI tJ ';l~ 51'U?lm

ltJ neJ~A f11"l

eJ'lA m ~ 'lJ1Vf1'ir;11 'U-.D~'Vlll') ~ eJ'ltJ ';l:; 51'U61Jl 1 eJ'l A n1 ~u 1'Vll ~ r;11'U-.D'l'VllVI

?ll.Jl~n?lJlleJ~Anl~U~'Vll~~l'U~~'VllVi
(fl) bV1f'1'lJ1~1v)'bbn 'UltJnbVlf'1Jj'U(i)~bVlf'1'lJl&'l 'ieJ'l'UltJnbVlf'1Jj'U(i)~b'Vlf'1'lJ1~
~u~n't'Jl'UltJ

m Vlf'1l.J'U(i)1bVlI"1'lJl&'lbrl'1JTtJnl';l'U1tJnb
,

VlI"1Jj'U(i)1bVlf'1U1~ tJ~::;5TU?lm

bVlI"1U1~ ~eJ'ltJ';l::;51'U

~mbVlI'1U1~ ~Jjl;nm'lmbVlI21U1&'l

"
'1JeJQl
...
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-ir€l en €l1~l?iilfr'Hnlil'HU?i'(J'\..h::;-;;)"1Vllj{i'I'U~b~tJlJ€l~l~~~
b~'W€l~€l'Uel-r'\.J'V~'j::;
'jl'llVlI'U bf1~el\l'jl'1.lB r1~tllmru
(u.n.)

~JJ~'VlTI1~-r'Uf11'J

B'UbU'U~r1'j'j brl~ru~
..., \l~ rs n fl nnn 'j ru .ff'UbUru\llJ~b'mflrulmru
v,

liJ::;~€l.:lbU'U~~JJ~ ru6u.nJ~(9)llJYl'j::;'jl'lln~"e}5

B'UlU'U~61'j'jb~~rut\l~b
v

'J::;~i\J'lll~

"

,

nll11911 tJnl'j'1.l€lYl'j::;'jl'llVll'Ubfl~eN'jl'll8~~tJlmru

Yl.f1. tvct'm~ bl~::;~bbnt'lJb~lJL~hJ

'jnflrulf)'jru
,

-irel ct tn ru'Vi'nl'jU 'j::;biJW!,J~.:Il'U m611?illfl'j~151'jru?i'lJU'j::;-;;)lVllltil'U~b~

,

~~
liJ::;l~-ru
'tI

mstl 'j::;rn

tJlJel ~l.:l~.:I

"

'i~151 'j ru ~'lJ\J
'j::;-;;)lVlll{i'
l'U ~ l~ tJlJ tl tJ l\l t.:l
,
'U

P\lntJ 'i~flrul
U'U€ll~l~llfl
,

liJ::;~el.:lJJfl::;bb'U'U'jllJj;.Jl'Ubnru'Vi'~mm::; ~o ~\l~eJ lud
(9)) Vl~ mn ru.n

...

(9)00

In tJ1 flU fl,ru~lJtf~

lQ'1'11::;~1'1.1eJ.:IeJl~l?iil

m~151'i

ru ?i'1.l'lJ'j::;-;;)lVlllti l'U

,

"

A::;bL'U'UJJ'ntJfl::;b~tJV1~.:It1
(9). (9)) nl'JmeJ.:I(il'U

1UI911tJfl,ru 5'j 'jlJ fl 1 'j u rl rn
~n'l::;Vl'jl\l?i151'jru~'(J

Vlm tlfi.:lnl'~iimllJU'j::;Yl'l~

LLfl::;nl'jU!iU~ci1'U(il'Uu'j::;neJu

'j tJn ci eJ.:I11'ltJ~liJ 1 'jru lliJ 1 n €I \lrlU'i::; fl'€l'UfhutJlJ

~'U~1'U
ct'
~

'\..J'J::: nl'i

(9)11.Hn ru'Vi'

nlVl'UV1 1~
uri
(n) nlTY;\l(il'UL€l\l 'lJcJ'UVl1l''UbYitJ'J
bLfl::;ijmllJ-r'Utjl'l'lleJ'U
('lJ) n1'J\J'j::;VlcJVlbL~::;eJeJlJ
(fl) nl'J-rm:fl'j::;LtifJ'Ui-utJ

bLfl::;bfll'jYlnDVllJ1CJ

(.:I) nl'iU!i~()1111~ru5'J'jl.J'1.Iel.:lP\l?i'Ul
(liJ) nl'JJJflJllJliJ.:I-rnn
(9). tv) nl'jfl'Jel.:lfl'U

f11?i'U1 Lm::;Yl'j::;lJVlln,;'(i1~tJ

VllJltJfi.:ln1'jJJmllJ?lllJl

?illJ1'JflliJ.:Ih1,xbnV1nl'jtJellJ-rUbb~::; 1~mllJ~llJljeJ

"

n~~el'lJl~

'jC11'Un1'j~ I'lvi€l~m~'U5 flmj'~'U

"

1I'ltJ~liJl'JrulliJlnel.:lAu'J::;nelU

~.:I~ell ud

(n) A'11lJ?illJ1'Jfl1 'LInl'JU'J::;?il'U~lJy:{'U5Lbfl::;?i~1\lmllJb -ir11lil
('U) Al llJ?lllJl'jfl1

LtI'UmilJ, bu'UVilJ

'Unl'J~llJvil\ll'L1

(fl) 1,xu ~ ms bbrlU'J::;'lJl'1.1'UbL~::;
~lJl&iV1vi€l'll'U~l tJ fl11lJ b?ilJelJl1fl u 'U::;Ul

"

(.:I) nl'JL u'U~JJmllJb

U'U5'J'JlJ~\l~eJ(i1'Ub'El.:lbbfl::;~~'U

"

"

A bLfl::;~llJ n-.un1'JlJ'lJ

(-.u) nl'J L~~lJrI ~l\lA11W;llllfl

(9). m) m 'J fl'J€l\l.:l l'U
bbi:l::;~l'U~l~-r'UlJ€l'UVlmtJeJth~~

VIm tJ~ \lm 'jJJ I'll llJ?illJ l'J flU !iu~.:I l'U 1 'U'UVl'Ul'YlVl~l~

1VltJ~\ll'irul\llneJ~Au'j::;m)'U

~~vltllud

(n) AlllJ -r'U~ V1'lJeJ'U
vinumn
('1.1)Al1lJi

el\lVlll'U Aru::;~\l1 'Uuae

VIVl~l~ m?i 1 ?ill A'J~ 151 'i ru r1'1.1U
'i::;-;;)lVlllti 1'U

,

mllJ611lJl'HlbLfl::;mllJV1~Ylel

h1'Unl'jU5'U~.:Il'U

"
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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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1~ l~tJe:J'U
lfllJ
"

\I

'\J

q

"

(®) ~~"il
~ LtJ'UtJ~~'B1'U"lJlJ~lJen~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'U
~~ ~'U~h'Ufl ~ e:J~
LtJ'Ue)1~1~:Wfl ~
\I
,
\I
~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1U1'UlJ1Lb~d
111-U'ewnl1ct tJ~~~Bn'U
,
\I

(sn) ~~"il~
LtJ'U'lJ~~'B1'U"lJlJ~lJB1~1~:Wfl~~1'B1~ru~"U'lJ~~~1Vll1U
\I
,
\I 1'U~~~ueh bfl B ~B~ btJ'UB1~1~:Wfl~
~1'B1~ru~"U'lJ~~-oJ1VllJU1'UlJ1Lb~d
111-UBtJnl1b'1I tJ~~~Bn'U
,
\I

k) ~~"il~
LtJ'UtJ~~'B1'U"lJlJ~lJB1~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'U~~~'U~~Vl'r~~'U
1'lJ ~B~btJ'Uen~1~:Wfl~
\I
,
\I
~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1U1'UlJ1LL~d
111-UBtJnl1 (9)0 tJ~~~Bn'U
,
\I
tJ~~D1'U"lJlJ~lJe:J1~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'UVln~~~'U
nd1~~fl~1dfl~~tJ
,
\I'

.ijeJ

@~

m~b~eJntJ~~'B1'U"lJlJ~lJen~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1VllJU1'U
~~btJ'Ubfl~e:J"ll1tJ"Ue:J~"lJlJ~lJen~1~:Wfl~
,
\I

~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'ULLvi~tJ~~bVl~1V1tJ
~1lJ-rrB (9)«
,
\I
LLfl~~~d"il~B'U1~ l~tJi1Vl~mnru"

(9))
~1'Ul'U

(9)

1~~1bi1'Um~L~BntJ~~'B1'U"lJlJ~lJLtJ'U~1~'U~'UB~1~1tJ~~1~

~~~B1tJ.Q

1~en ~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1VllJU1'U~~~'UwJu 1'U"UeJ~Vll1U
1'UVl~e:J"lJlJ"IJ'U,1'U
I b~eJn~i1fl ru~lJlJ~
,

'\J

'U

'U

6")

q

'U

q

fl'U btJ'UtJ~~'B1'U"lJlJ~lJen~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1VllJu1'U~~~'UVll1u1'UVl~e:J"lJlJ"IJ'U
,
\J
'U
..

(®)

1~tJ ~~'01'U"lJlJ~lJen ~ 1~:Wfl ~~ 1'01~ru~"UtJ~~~ 1VllJU1'U~~~'UVll1U1'Uua ~Vl~B"lJlJ"IJ'U"U
B~(9)
1'Ufl,1 'U
I
6")

,

\J

\I

"

b~Bn~~nflru~lJ'U"i ~1'Ud'U(9) fl'U btJ'UtJ~~D1'U"lJlJ~lJen~1~:Wfl~~1D1~ru~"UtJ~~~1VllJU1'U~~~'U(9)1'Ufl
l~m~e:Jnn'UbB~
'U

q

"

\I

(bn) 1~tJ~~D1'U"lJlJ~lJB1~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ
~~~ 1Vll1U1'U~~~'U(9)
1'Ufl"IJB~el1bflB,1'U6")I b~Bn ~~i1fl
ru~lJlJ~
q
'U
\I'
~1'Ul'U

(9)

fl'U btJ'UtJ~~'B1'U"lJlJ~lJen~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'U~~~'Uel1LflB
l~m~Bnn'ULB~
,
\I

(()1~tJ~~'B1'U"lJlJ~lJen~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'U~~~'U
el1bflB"uB~~~Vll~,1'U I L~Bn ~~i1 flru~lJlJ~
q

6")

'U

\I

q

~1'Ud'U (9) fl'U LtJ'UtJ~~D1'U"lJlJ~lJen~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'U~~~'U~~Vll~
l~m~Bntl'ULm
,
\I

(ct) 1~tJ~~'B1'U"lJmlJen~1~:Wfl~~1D1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'U~~~'U~~Vll~"uB~
L"U~,1'U6")I L~Bn~~i1flru~lJlJ~
q
'U"
\I

~1'Ul'U

(9)

fl'U btJ'UtJ~~'B1'U"lJlJ~lJm~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1VllJu1'U~~~'Ub"U~
l~m~Bnn'ULB~
,
\I

('0) 1~tJ ~~D1'U"lJlJ~lJm~1 ~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ
~~~ 1VllJU1'U~~~'U~~Vll~"u
e:J~fl1fl,1'U6")I b~e:J
n~~n
flru~lJlJ~
q
'U
\J'
~1'Ud'U (9) fl'U btJ'UtJ~~'B1'U"lJlJ~lJm~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1VllJu1'U~~~'Ufl1fl
l~m~e:Jnn'ULB~
,
\I
(b'1I)

m~L~B ntJ~~'B1'U"lJlJ~lJB1 ~1~:Wfl~~1'B1

~ru~"UtJ~~~
1VllJU1'U
LLvi~tJ ~~ bVI~1VItJ
,
\I

1~LtJ'UtJ~~ 'B1'U

m~1~:Wm~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1U1'U~~~'U~~Vll ~ tJ~~'B1'U"lJlJ~lJm~1~:W
m~1D1~ru~"Um ~bVI'V'llJVl1'Ufl~
tJ~~'B1'U"lJlJ1lJ
q

'U

"

"

m~1~:Wfl~~1'B1~ru~"UtJ~~~1Vll1u1'Un1~1'Vh~1~1tJ~~~
uvi~tJ~~ LVI~l VltJ btJ'U~n?lVl5b~Bmbfl~-r'Ub~Bn
btJ'UtJ1~'B1'U
,
\I
\I
"lJlJ~lJm~1~:Wfl1~1 'B1~ ru~"UtJ
uvi~tJ1~bVI~1VItJ
, ~~~1Vll1U1'U
\I

m

Vl1ni1fl~bb'U'Ub~tJ~L'Vhn'U
1 i15m~~'U~mn
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G)

b 1 ~"lJlJ'llml?11

?llYm?l151'j"ru?l"IJ'IJ'j"t~1'Hllu
,

'U

m'j"b~e:Jfl'IJ'j"t51'U"lJlJ'j"lJm?ll?1lYfl'j"?l151'j"ru?l"l.l'IJ'j"t~1'Hllul'U
,
'U,

l'U u vI~'IJ'j"t b'VIP11vm'IJ'j"t fnP1"1i1~ nl'H'U~'j"t tJt

n~1

'VIfl'j"t~'U'VI'j"l'U

b~e:Jl~~\J'VI'j"l'U'IJ 'j"t m P1"1i1~n 1'H'U~1t tJt b1 m fn'j" b~e:Jfl mlJ11'j"fl'H~~

bb~1 1~"lJlJ1lJ e:J1?11?1lYm?l1511ru?l"IJ

'

,

'lJ1t~1'Hllul'U'VImt~'U
'U
,

bb~~nl'H'UWr'U

'Hllul'U'VIm~~'U'vl'num~

1'U mo 1'U

"

,

b1m

?lm'UVi 1 ums b~e:Jfl'IJ1t51'U"lJlJ'j"lJe:J1?11?1lYm?l151'j"ru?l"IJ'IJ
1t~1
,

b-U'Ufll1 b~e:Jfl'IJ'j"t51'U"lJlJ'j"lJe:J1?11?1lYfl1?11511 ru?l"IJ'IJ'j"t
~l'Hllu'U, l'U 'VIrne ~'U 1 ~"ljlJ'j"lJe:J1?11 ?llYm
,

fn1~1

?l1511ru ?I"I.I'IJ
1t ~ l'Hllu\J l'U ~1 b-U'Ums fl'Ube:J~1~ tJii'HLl1 tJ~l'U ?l1511
"
II

"IJel

Q.J

G)(1))

~

'I

,

Q.I

fl1'j"e:Je:Jfl'HW?lm'U'j"m

'j"t~'U'HllUl'U'H~e:J"lJlJ"IJ'U bb~t1t~'U~1'Urt

1~bb~~ 11~'VW1'Ul~~~

b?l~lJ?I"IJ.fll'Vi~l'Urt 11 ~'VitJ1'Ulrt"IJlJ"IJ'U

'I

\J

h~'VitJl'U1~~11

ru?I"I.I?lt!'U?I'U'Uua t ell'U1 tJfl11lJ?I t ~1 fl

""

'IJ 11~'Vi(J1'U1rtP1'U~
'H~e:J'HLl1tJ'U~fl11?11511ru?l"l.l1
'Ur;rm~rut b~tJ1fl'U 1 'Ub"I.I\?l~'U~-r'U~~"lJe:J'Ue:Je:Jfl
'U
,

'Ht!~~e:J-r'U'j"e:J~
((9))

1t~'Uellb.fle:J 1~bb~~~1'H-Ul'H'\htJ~1'U?l1511ru?l"IJ"lJe:J~-r;j
,

(\~) 1t~'U~~'H1~

ru fn1

m

1~bb~~~1'H-Ul'H'\h~~1'U?l1511ru?l"l.l·tm~-r;j
,

... 1t~'UellL.fle:Je:Je:Jfl'Ht!~~e:J-r'U1e:J~

.. 1t~'U~~'H1~e:Je:Jfl'Ht!~~e:J-r'U1e:J~

e:Je:J
flvrt!~ ~e:J-r'U'j"e:J~'IJ'j"t51'U"lJlJ1lJe:Jl?11?1iT m?l151'j"ru?l"IJ, m ,~ b'VI'VilJ'H1'U fl1

ua t'IJ 1t51'U"lJlJ 1lJ

e:J1?11?1iTfl1?11511ru~"I.I fl111 'WVh~l tJe.J~ \?luvI~'IJ'j"t b'VIP11
'VItJ 1 ~ u~~'HLl1 tJ~l'U~-r'U ~~"lJe:J'U,r'U i e:Je:Jfl'Ht!~~e:J-r'U'j"e:J~
mlJfl11lJb'HlJ1t?llJ
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G)W:

b~e:Jii'IJ1t 51'U"lJlJ1lJ m ?ll?1lYfl1?1151'j"?I"I.I'IJ
1t ~ 1'Hllu 1'U~'U?I~ ?I.fl1'Vi ms btJ 'Ue:J1?11?1lY
fl 'j"?ll 51 'j"ru?l"l.l
'I

'lJ1t~1'H~Ul'Uf1e:J'Ufl'j"'U111t

\J

'H~e:Jlll?lllJ11(l'IJ~'U'1i'H-U1~1~

"

"

bbrttii111tb 'H~e:J-Ue:JtJfl';h (9)

tJ

f1e:J'Ufl1'U111t 1~iifl11

rns bbt9l~~~'j"e:J~'IJ'j"t51'U"ljlJ 1lJe:J1?11?1iTfl'j"?l151'j"?I"IJ'IJ
, 'j"t~ l'Hllu" 1'U'VI~ bb'VI'U'IJ'j"t 51 'U"IJlJ'j"lJe:Jl?11?1iTfl 'j"?l151 'j"?I"I.I'IJ
, 'j"t ~ 1
'Hllu l'U ~1~-r'U fl1 'j"bbt9l~ ~~'VI ~ bb'VI'U.Qii111t b'Yh fl'U111 t"l.le:J~'IJ1 t51'U"lJlJ'j"lJ e:J1?11?1iTfl 'j"?l151 'j"?I"I.I'IJ'j"t ~ l'Hllu 1'U
'U

,

'U

.J

'VI'VI~bb
'VI'U
'Hl fl~ 1 u'HLl~'IJ'j"t 51'U"lJlJ1lJe:J1?l1?1lYfl1?11511?1"IJ'IJ1t
~ 1'Hllu1'U~'U?I~?I.fl1'Vi
"
\J
,
'IJ'j"t~1'H~U1'Uf1e:J'Ufl1'U11'j"t

'H~e:Jlll?lllJ1'j"(l'IJ~llil'H-U1~1~

bb~tii11'j"tb 'H~e:JlJlflfll1

ms btJ 'Ue:J1?11?IiTfl'j"?I151 'j"?I"I.I
(9) tJ f1e:J'Ufl'j"'U11'j"t1~iifl11
<I

b~ €I fl'IJ'j"t51'U"lJlJ 'j"lJe:Jl?11?1iTfl'j"?l1511 ?I"I.I'IJ
, 'j"t ~ l'Hllu" 1'U1'Hll'VI~ bb'VI'U 'IJ1t 51'U"lJlJ1lJ e:J1?11?liTfl'j"?l151 'j"?I"I.I'IJ
, 'j"t ~ 1
'Hllu
1'U~1~-r'U fl11 bbt9l~~~'VI ~ u'VI'U.Qii111t
'U

bvi 1 fl'U11'j"t"l.le:J~'IJ1t 51'U"lJlJ'j"lJe:Jl?11?1iT fl'j"?l151'j"?I"IJ'IJ'j"t
~ l'Hllu'U 1'U
,

.:l

'VI3J1f1'V1 ~

f1ru~n~~3Jn1~'U'i'VI1~1ij3J~3Jel1fl1fl~f1~fl1l)1~rufl"tJtI~~~1'V1li,j'1'Ubbvi.:ttl~~b'VI
Al'V1t1
,
'II

<tie:JG)~ 1~iiflrutm'j"lJfl1'j"flrut'H~~

b~tJfll1 "flrut m1lJfl1'j"'U~'H1'j""lJlJ1lJe:J1?11?1iTm?l151'j"ru?l"l.l'IJ'j"t~1
,

vrllU1'Ubbvi~'IJ'j"t
b'VIP11
'VItJ" 'IJ'j"~fle:J'U~1tJ
'U
((9)) 'lJ1t51'U"lJmlJe:J1?11?1iTfl'j"?l151'j"ru?l"IJ'IJ'j"~~1'Hllu1'Ubb
vi~'IJ'j"t b'VIP11
'VItJ
,
'U
(l!J) 'IJ'j"t51'U"ljlJ'j"lJe:J1?11?1iT
fl'j"?l151 'j"UJ?I"I.I'IJ
'j"~~ 1vrllu1'U
';)~ ~'U.fl1 fl'VI
fl.fl1fl
,
'U
,

bU'U'IJ'j"~51'Ufl'j'j"lJfl1'j"
bu'U ';)e:J'lU'j"~51'U fl'j su m ';)

(sn) 'IJ,;)t51'U"ljlJ'j"lJe:J1?11?1iTm?l151'j"ru?l"l.lU'j"~~1'Hllu1'U'j"t~'U
b"IJ\?l'VI
fl b"IJ\?l
,
'U
,

bu'U fl'j,;)lJfl1,;)

((') ~u
'VI'U"ljlJ'j"lJe:J1?l1?1iTfl'j"?l151'j" ru?l"l.lU'j"t~
l'Hll'U U 1'U,;)~~'U.fl1 fl~~'IJ 'j"~51'U"ljlJ 'j"lJe:J1?11 ?liTfl ';)?l151 ';)ru?l"l.l
\J
'I
,
u'j"t~1vrllU1'U'j"t~'U.fl1fl
'U

btJ'U~b?l'Ue:J'j"ltJ~e:J.fl1fl~t ~ fl'U
'U

v

bU'Ufl'j'j"lJfl1'j"

1ll

(cr) m'j"lJfl1'j"~ ~'IJ'j"t51'U"lJlJ'j"lJm?ll?1~ fl'j"?l151';)ru?l"l.l'IJ'j"t~
1'Hll,j'
l'Ubbvi ~'IJ'j"tb'VIP11
'VImb~ ~~ ~ ~ 1'U1'U bf)'U bfl fl'U
,
'U
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1~~u1~"lp.m,:jlJ&lb?l'Ua~am1lJfl11btJ'Ub~"1J1'ifl11
U1~"!l1~lJ-W'UTI
bVl-rqjiYn'U1EJVI~bijEJ'U
bb~~~1bbVlll,:j~'U
11~

.. ~

I?11lJVlbVl'U?llJfn1

ilD I!:lo

1~flru~m1lJfl11

iie:l1'U1~VI~1~ ~,:j.Q

(9)) d1,:j1~bijmJ n!j r)1i,:j'U~VI11~~fl11V1-r~~~'U"1Ja,:j"!llJ1lJ"mlJimJ,:jR'Ubb~~lJ&l~u1~"!llJ1Vlru
II'

'l

I

(l~) 'hh~bb~~bb~\I~\I'm\1me:J'UViu~mn flru~nJdlJmd

mu~a'Um1lJfl11
,

fU

bb~~~irn,:j1'U"1Ja,:j"!lmlJ

(Q1) b~EJnU1~"lJlJ
1Vlqj?l1lJqjU1~~1tJ bb~~U1~"lJlJ
1Vlqj1?11lJqj
(~) bb~,:j~,:jm1lJfl111'U~1bbVlll,:j~'U1 ~~,:jllJ1~fhVl'U~ lil 'Uiau,:jR'U.Q

(tt) 'U~Vl11n~fl11"1Ja,:j"!llJ1lJ
b~a1~btJ'Ulul?11lJl~~u1~?I,:jFi~~a~~'Uiie)1'U1~~'U1 ~1lJ~iau,:jR'U l~fhVl'U~

11

(b) -r'U~~"!la'Ul'Un~fl11"1Jm"!lmlJ"~,:jVllJ~1dlJ~,:jm1b~'Ubb~~VI-r~~~'U~,:jVllJ~"1Ja,:j"!llJ1lJ

(b'JI) ~~vl1ban?l11 VI~n~1'U~1,:j1~,:j~b~mn'Ufl11b~'U VI-r~~~'Ubb~~fl11~1bij'Un~m1lJ~1,:j1 "1Ja,:j"!llJ1lJ
l~~n~m
~1lJVI~n1"!l1fl11 bb~~?lllJl1t11~?llJ1~nmd~~ 1~b~a?llJ1~n~a,:j"1Ja

"

11\tJ'UVI~n~l'Ubb~~~~?f\ll~?llJl~n

(~) ~~vl1u'U'Vinm1u1~"lJlJ~1,:j1 "1Ja,:j"!llJ1lJ
bYlmR'U

1~~'UVl11'U

(~) VI~1~~'U1 ~1bij'Um1~1lJ~iau,:jR'Ul~fhVl'U~H
II

..,..

'tiD I!:l@ flru?llJ'U~"1JmnJ1lJfl11
,

(9)) ~a,:jii~1bbVlll,:ju1~51'U"!llJ1lJm?l1?1lJfl1?11511ru?l"1JUd~~1V1lJu1'U1~~'U~,:jVll~
U1~51'U"!llJdlJm?l1?1lJfld

,

"

?l1511ru?l"1Jm,:j
1yJVh~1 m·J~~ uvi,:jU1~bVI1"11
VIEJ
, , bVI~lJVl1'Ufld VI~aU1~51'U"!lmlJm?l1?1lJfl1?11511ru?l"1Jm1
,
(~) llJbtJ'U'Uflfl~~lJ~~mEJ
,

(Q1) llJbtJ'U'Uflfl~
, 1~fld1lJ?l1lJ11t1V1~m?liia'U1~fn1lJ?l11J11t1
.,

II

iI

Ol.o:!ril

'tiD I!:ll!:l nJ1lJfl11I?11lJ"1Ja(9)~ ~'U~1n~1bbVl'U,:jblJa

(9)) fl1'UfhVl'U~ae:Jn~1m11~
(~) maanl~mo~1~mdlJfl1d~,:jlJ&la'Uimbb~d
,

(Q1) "1J1~flru?llJ,:m~1lJia
~(9)
,

ilD 1!:lQ1

flru~m1lJm1iid1d~fl1d~11,:jaEJ1'U~1bbVlll\lfl11d~~

m~ l~~'Ub~an~,:j 1~btJ'UnJ1lJfl111'Ud1d~~a1uBn

"

1'UnJri:i~ fl ru~ nJ1lJ f)11~'U ~ 1n~ 1bbVlll\l ~ llJdl1~

~ tJ mdlJm1~~'U~1n(9\'1bbVlll,:jlumm11~

..

..

na'Ul'Uu d~"!llJ
, 1Vlru?lllJruU 1~ ~1tJ

1

1~fl

ru~ nJ1lJ m d

1

"!l~b~lJ-rmnfl11
bb~~'U~Vl11n~f)11"1Ja,:j"!lmlJ~a1U bb~~~~~m?f,:jlJa'U,:j1'U 'UfltIJ~nJ1lJfl1d"!l~
,
, 1VllJil1EJ 'U (9)tt l'U

1

VI~,:j~1n iimdlJfl1d"!l~, VllJbb~d

v

q

.c::t

I

v

V

CV

VI~bbVl'U'U
lJd1d~bVl1n'Ud11~"1JmfltIJ~m1lJfl1d"IJ~'U'U1
Vl1n(9\'1bbVIll,:ju1~51'UfltIJ~nJ1lJmd';l1,:j~,:jbn'Un11 (9)~O l'Una'UVllJ~d11~

~~~miim1b~an~,:ju1~51'U

fltIJ~m1lJm1V1~bb VI'U
d

'VI~1f1'V1b

ilD I!:lct'

mdUd~"!llJflru~m1lJfl1d
,

~~~a,:jiifl11U1~"!llJ
, llJ~aEJn11 ~ b~a'U~afl~,:j U1~51'UfltIJ~mdlJm1

"!llJdlJm?l1?1lJfl1?11511ru?l"1JU1~~1V1lJu1'Ubb
vi\lUd~ bVI1"11
VlEJVI~am1lJm1 11J~aEJ
n11 (9)~ fl'U m~ b~EJnUd~"!llJ
btJ'U

,

'

"

mri:i~bl"1~l~
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oUeJ 1£leJI 1J~"lJeFlrn1\h~"lJlJn'j'~lJrn1
,

'UBn'lln~1~n~111

i\U'UB~l-:J~'U1'Uie:l'u-:Jr1'Ud1~~mmb~CJ-:Jil-:Jmn

bu'UlJ~~\h~"lJlJ, t;)lfl~ u'U'Ub~CJ-:J
b'Yhn'U 'lh~51'U 1'U~'l.h~"lJlJBB
l~Bf1\lfii-:Jb~CJ-:J
bu'U b~CJ-:J~"lJl~
, m~ CJ-:J
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
จากแผนพัฒ นาสุ ขภาพแหํ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาด๎านสุขภาพ
จาก กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด๎านสาธารณสุข เพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปี ให๎เข๎มแข็ง
เพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม
โดยแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วยวิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพไทยเข๎มแข็ง เป็นเอกภาพ
เพื่อคนไทยสุขภาพดีสร๎างประเทศให๎มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีพันธกิจ : เสริมสร๎าง สนับสนุนและประสานให๎
เกิดการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและ
พัฒนาระบบสุขภาพไทยให๎เข๎มแข็ง รองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป้าประสงค์เพื่อ :
1. ประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่น และภาคีเครือขํายมีความรอบรู๎ด๎านสุขภาพเพิ่มขึ้น สํงผล
ให๎การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได๎ลดลง
2. คนไทยทุกกลุํมวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายกํอนวัยอันควร
3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึง
บริการได๎อยํางสะดวก เหมาะสม
4. มีบุคลากรด๎านสุขภาพที่ดูแลประชาชน ในสัดสํวนที่เหมาะสม
5. มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหํงชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน
พร๎ อ มนี้ ปี ง บประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุ ข ได๎ มุํ ง เน๎ น พั ฒ นาการสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค
ให๎ประชาชนทุกกลุํมวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงตํอสุขภาพ และคุ๎มครองผู๎บริโภค ด๎วยความรํวมมือของทุกภาคสํวน
โดยให๎ คนไทยมีโ อกาสได๎รํ วมคิด รํว มน า รํวมทา และรํวมรับผิดชอบด๎ว ย เป็นการเชื่อมประสานทุกภาคสํว น
เข๎าด๎วยกัน
กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการคุ๎มครองผู๎บริโภค
ด๎านการบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพประชาชน ให๎สามารถพึ่งตนเองด๎านสุขภาพได๎ จึงได๎กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สํงเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีสํวนรํวมของประชาชนและภาคีเครือขํ าย
ในการจัดการสุขภาพ
กลยุทธ์ เสริมสร๎างความรํวมมือภาคีเครือขํายในการจัดการด๎านสุขภาพ
ตัวชี้วัด ร๎อยละของภาคีเครือขํายที่มีสํวนรํวมในการจัดการสุขภาพ
นิยามศัพท์
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และสนั บ สนุ น หมายถึ ง การกระท าตํ า งๆ ที่ สํ ง ผลให๎ ภ าคี เ ครื อ ขํ า ยเกิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ทางด๎านวิช าการ การสนับ สนุนงบประมาณและองค์ค วามรู๎ เพื่ อสํ งเสริ มให๎ ภ าคี เครือขํา ย
มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมด๎านสุ ขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยเน๎นให๎ดาเนินการในหมูํบ๎าน/ชุมชน
และพืน้ ที่เป้าหมายตาบลจัดการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมด้านสุขภาพ หมายถึง การที่ภ าคีเครือขํายมีการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน เชํน การสร๎างและพัฒนาทีมสุขภาพตาบล การจัดกระบวนการพัฒนาสุขภาพตามกลุํมวัย
ในชุมชน การจัดทาแผนงานโครงการ และกิจกรรมการแก๎ไขปัญหาสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนากลไกระบบการเฝ้าระวังด๎านสุขภาพทุกกลุํมวัยทั้งภาวะปกติและในภาวะวิกฤต เป็นต๎น
หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
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องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ หมายถึง องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ดังนั้ น การดาเนิ น กิจ กรรมตําง ๆ ในการดูแลและจัดการสุ ขภาพชุมชน เพื่อให๎ มีความเข๎มแข็งยิ่งขึ้น
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได๎สนับสนุนงบประมาณสาหรับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ทางานทางด๎าน
สาธารณสุข ให๎มีสํวนรํวมในการสํงเสริม พัฒนาและจัดการระบบสุขภาพ โดยมอบหมายให๎กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน เป็นผู๎รับผิดชอบในเรื่องการสํงเสริม และสนับสนุนให๎องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มีสํวนรํวม
ในการดูแลสุขภาพในเรื่องดังกลําว ตั้งแตํปี 2546 เป็นต๎นมา
ในปีงบประมาณ 2563 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได๎จัดทาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
แกํองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เพื่อประกอบการจัดทาโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ และขอบเขตงานที่สนับสนุนเพื่อ ตอบสนองตํอตัวชี้วัดกับผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่กาหนดไว๎ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาโครงการตําง ๆ ดังนี้
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กรอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์
สํงเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีสํวนรํวมของประชาชน
และภาคีเครือขํายในการจัดการสุขภาพ

ขอบเขตงานที่สนับสนุน
สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาให๎มีสํวนรํวมในการจัดการสุขภาพชุมชน ดังนี้
1. เสริมสร๎างสุขภาวะผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ/ ผู๎ป่วย ติดบ๎าน/ผู๎ป่วยติดเตียง /ผู๎ป่วย
ระยะสุดท๎ายของชีวิต
2. สํงเสริมสุขภาพ กลุํมสตรี /กลุํมเด็กปฐมวัย /กลุํมวัยเรียน/กลุํมวัยรุํน /
กลุํมวัยทางาน
3. การจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอสุขภาพ
4. การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดตํอและไมํติดตํอเรื้อรัง
5. การคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
6. งานสาธารณสุขปฐมภูมิ
7. นวัตกรรมการจัดการสุขภาพชุมชน
องค์กรนิติบุคคล

องค์กรนิติบุคคลที่สนับสนุน

องค์กรนิติบุคคลทีไ่ ม่สนับสนุน

1. เป็นองค์กรนิติบุคคลถูกต๎องตามกฎหมาย
2. มีเอกสารประกอบการทาสัญญารับเงินครบถ๎วน

1. มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง หรือแสวงหารายได๎

จากการทาโครงการและองค์กรที่ให๎การสนับสนุน
2. มีประวัติคืนเงินสนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์เนื่องจากการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงการไมํเสร็จสิ้น
3. องค์กรทีม่ ีประวัติไมํสํงรายงานผลการดาเนินงาน
รายไตรมาส และไมํสํงรายงานผลการดาเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์
4. องค์กรที่ไมํสํงรายงานเอกสารหลักฐานการ
เบิกจําย
5. องค์กรที่ถูกกาหนดให๎เว๎นระยะการสนับสนุน
(ติด blacklist) เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

(หนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง,หนังสือจดทะเบียน
แตํงตั้งกรรมการที่เป็นปัจจุบัน และข๎อบังคับ)
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คุณลักษณะของโครงการ

คุณลักษณะของโครงการที่สนับสนุน

คุณลักษณะของโครงการที่ไม่สนับสนุน

1. เป็นโครงการที่สอดคล๎องกับขอบเขตงานที่สนับสนุน
2. มีการวิเคราะห์ปัญหาใช๎หลักการและเหตุผลทีส่ อดคล๎อง และ
เหมาะสมกับขอบเขตที่กาหนด
3. มีวัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย และกลวิธีการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน
4. การดาเนินงานเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมกับองค์กรตําง ๆ
5. งบประมาณคุม๎ คําและเหมาะสม
6. ระบุตัวชี้วัดหรือการประเมินผลความสาเร็จของกิจกรรมตําง ๆ
ในโครงการชัดเจน
7. กิจกรรมโครงการสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ
8. โครงการที่เสนอต๎องสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

1. โครงการที่องค์กรมิได๎ดาเนินการด๎วยตนเอง
2. โครงการที่เน๎นการจัดอบรมเป็นหลัก
โครงการที่มีกิจกรรมเพียงอยํางเดียว/ครั้งเดียว ไมํตํอเนื่อง
3. กิจกรรมที่มลี ักษณะการกํอสร๎าง ซื้อครุภัณฑ์ จัดตั้งกองทุน
การสงเคราะห์ตําง ๆ
4. โครงการศึกษาวิจัย ยกเว๎นงานวิจัยแบบ Action Research
5. โครงการที่ต๎องผํานกระบวนการหลายขั้นตอน เชํน กระบวนการ
ทางกฎหมาย หรือสํงผลประโยชน์ทางการเมืองแกํบุคคล/
หนํวยงาน
6. โครงการที่ไมํสร๎างการมีสํวนรํวมกับบุคคล / หนํวยงานในพื้นที่
7. โครงการที่มีแหลํงทุนสนับสนุนโดยตรงอยูํแล๎ว เชํน
กองทุนโรคเอดส์ กองทุนวัณโรค ฯลฯ

9.

9. องค์กรที่ไมํสํงรายงานผลการดาเนินงาน จะไมํพิจารณา
โครงการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในปีตํอไป
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได๎กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ ดังตํอไปนี้
1. การพิจารณาองค์กร และคุณสมบัติขององค์กร
1.1 คุณสมบัติขององค์กรที่สนับสนุน
เป็นองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยองค์กร
จะต๎องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นองค์กรนิติบุคคลถูกต๎องตามกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์ไมํแสวงหาผลกาไร และเป็นองค์กร
ที่มี คณะกรรมการเป็ น ปั จ จุ บัน โดยถื อ ปฏิ บัติ ต ามระเบีย บข๎อ บั ง คั บ การจดทะเบี ยนแตํง ตั้ ง
กรรมการของมูลนิธิ/สมาคมเป็นสาคัญ
(2) มีเอกสารประกอบการทาสัญญารับเงินครบถ๎วน ดังนี้ 1.หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/สมาคม
2.หนังสือจดทะเบียนแตํงตั้งกรรมการของมูลนิธิ/สมาคมที่เป็นปัจจุบัน และ 3.ข๎อบังคับของมูลนิธิ/สมาคม
1.2 คุณสมบัติขององค์กรที่ไม่สนับสนุน
(1) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการเมื อ ง หรื อ แสวงหารายได๎ จ ากการท าโครงการและองค์ ก รที่ ใ ห๎
การสนั บ สนุ น เชํ น ไมํ ป ฏิ บั ติ ต ามข๎ อ ตกลง เคยสร๎ า งความเสื่ อ มเสี ย แกํ ก ระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ
แกํบุคคลอื่น ๆ ในสังคม
(2) มีประวัติคืนเงินสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เนื่องจากการดาเนินงานกิจกรรม
โครงการไมํเสร็จสิ้น หรือหลังจากได๎รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ หรือ ทาสัญญาแล๎วไมํรับเงิน หรือ
ไมํสามารถดาเนินการโครงการตามที่กาหนด ในปีงบประมาณที่ผํานมา เว๎นแตํได๎มีการชี้แจงเหตุผลและได๎ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
(3) องค์กรที่ไมํสํ งรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส ไมํสํ ง รายงานผลการดาเนินงานฉบั บ
สมบู ร ณ์ องค์กรที่ ดาเนิ น การไมํ บ รรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ว างไว๎ จะไมํรั บพิจารณาโครงการ และไมํส นับสนุ น
งบประมาณให๎อีกตํอไป
(4) องค์กรที่ไมํสํงรายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจํายฉบับจริง เนื่องจากสานักงานตรวจเงินแผํนดิน
(สตง.) เข๎ามาตรวจสอบการใช๎จํ ายงบอุดหนุนทุกองค์กรทุกโครงการ หลังจากดาเนินงานโครงการเสร็จสิ้นต๎องสํง
รายงานเอกสารหลั กฐานการเบิ กจํ ายฉบั บจริง ถ๎าองค์กรไมํสํ งรายงานเอกสารหลั กฐานการเบิกจํายฉบับจริง
จะไมํรับพิจารณาโครงการและไมํสนับสนุนงบประมาณอีกตํอไป
(5) องค์กรที่ถูกกาหนดให๎เว๎นระยะการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
2. การพิจารณาโครงการ
2.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน โครงการจะต๎องมีกิจกรรม และผลการดาเนินงานที่สํงเสริม สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยเน๎นการสร๎างศักยภาพชุมชน หรือหมูํบ๎าน เปิดโอกาส
ให๎อาสาสมัครสาธารณสุขมีสํวนรํวมพัฒนาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือหมูํบ๎าน ให๎มีความเข๎ม แข็ง
สามารถพึ่งตนเองได๎ ด๎วยการดูแลสุขภาพตามกลุํมวัย วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ วางแผนดาเนินการแก๎ไขปัญหา
และการสํงเสริม สนับสนุน และมีสํวนรํวมกับองค์กรภาคีเครือขํายด๎านสุขภาพภาคประชาชนในการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน มีกระบวนการทางานที่สํงเสริมให๎เกิดการมีสํว นรํวมของชุ มชน โดยทางานในลักษณะการเป็น
เครือขําย มีการประสานความรํวมมือในพื้นที่กับแกนนาตําง ๆ เชํน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู๎นาชุมชน
ในพื้ น ที่ โดยเน๎ น ด าเนิ น งานกั บ ประชาชนโดยตรงตามมาตรฐานกระทรวงในการด าเนิ น งานสุ ข ภาพ โดยมี
7 ประเด็นที่สาคัญดังนี้
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1. เสริมสร๎างสุขภาวะผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ/ผู๎ ป่ว ยติดบ๎าน /ผู๎ป่วยติดเตียง /ผู๎ป่ว ยระยะสุ ดท๎าย
ของชีวิตดูแลโดยชุมชนและครอบครัว
2. สํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 1) กลุํ ม สตรี : ดู แ ลการตั้ ง ครรภ์ และอื่ น ๆ 2) กลุํ ม เด็ ก ปฐมวั ย :
การพัฒนาการเด็ก และอื่น ๆ 3) กลุํมวัยเรียน: การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร และอื่น ๆ 4) กลุํมวัยรุํน อาทิ
ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพ (บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ) และอื่น ๆ 5) กลุํมวัยทางาน: โรคจากการประกอบ
อาชีพ และอื่น ๆ
3. การจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอสุขภาพ อาทิเชํน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะในชุมชน
การเฝ้าระวังควบคุมให๎ชุมชนปลอดบุหรี่ ฯลฯ การจัดการปัจจัยสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสุขภาพ
4. การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคติดตํอและไมํ ติดตํอเรื้อรัง การเฝ้ าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ อาทิ โรควัณโรค โรคไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า โรคอุจจาระรํวง ฯลฯ การเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไมํติดตํอเรื้ อรั ง อาทิ เบาหวาน ความดัน หัว ใจ หลอดเลื อดสมอง ด๎วยวิธี 3 อ 2 ส ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยง ลดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
5. การคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ การคุ๎มครองสิทธิด๎านการ
บริการสุขภาพ ทั้งด๎านการดูแลรักษา และการสํงเสริมสุขภาพ รวมทั้งด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยา
6. งานสาธารณสุขปฐมภูมิ การดูแลสุ ขภาพประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ในลั กษณะที่เป็ น การดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม ตํอเนื่อง ผสมผสาน สนับสนุนการจัดการสุ ขภาพตนเองและ
ครอบครัว การดูแลสุขภาพที่บ๎าน ชุมชน การจัดบริการสาธารณสุขที่จาเป็นโดยชุมชน และการเชื่อมโยงรับและ
สํงตํอกับหนํวยบริการปฐมภูมิ
7. นวัตกรรมการจัดการสุขภาพชุมชน เป็นแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน
ความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ ให๎เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ ชํวยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพหรือสํงเสริม
ให๎มีสุขภาพที่ดี
2.2 คุณลักษณะโครงการที่สนับสนุน
(1) เป็นโครงการที่สอดคล๎องกับขอบเขตงานที่สนับสนุน
(2) มีการวิเคราะห์ ปัญหา ใช๎ หลักการ และเหตุผล ที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับ ขอบเขต
ที่กาหนด
(3) มีวัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย และกลวิธีการดาเนินงานที่ชัดเจน สามารถลดปัญหา
ที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพ และเป็นกิจกรรมสุขภาพที่กระตุ๎นให๎เกิดการแก๎ปัญหาได๎
(4) การดาเนินงาน เน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมกับองค์กรตําง ๆ เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน พัฒนา
ศักยภาพคนหรื อชุม ชน และกิ จ กรรมสร๎ างสุ ขภาพในทุกกลุํ มวั ย อาทิ เรื่ อง ผู๎ สู ง อายุ ผู๎ ป่ว ยติด บ๎าน/ติด เตีย ง
ผู๎ พิ ก าร แมํ แ ละเด็ ก การพั ฒ นาการสมวั ย การตั้ ง ครรภ์ กํ อ นวั ย อั น ควร ยาเสพติ ด โรคจากการท างาน
โรคไมํติดตํอเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดเสี่ยง ลดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง ด๎วยวิธี 3 อ 2 ส และ
การคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยา
(5) งบประมาณคุ๎ ม คํ า และเหมาะสม โดยใช๎ อั ต ราการเบิ ก จํ า ยตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง
(6) ระบุตัวชี้วัดหรือการประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมตํางๆ ในโครงการได๎ ชัดเจน
สามารถวัดได๎
(7) กิจกรรมโครงการสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ
(8) โครงการที่เสนอต๎องสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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2.3 คุณลักษณะโครงการ และกิจกรรมที่ไม่สนับสนุน
(1) โครงการที่องค์กรผู๎เสนอขอ มิได๎ดาเนินการด๎วยตนเอง
(2) โครงการที่เน๎นการจัดอบรมเป็นหลัก/โครงการที่มีแตํกิจกรรมเพียงอยํางเดียว/ครั้งเดียว
การอบรมที่ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความแตกตํางกันมาก หรืออบรมสัมมนา ประชุมเฉพาะกิจระยะสั้ นที่ไมํสํงผล
ตํอ เนื่ อ ง ไมํ มี ก ารติ ด ตามผลหลั งอบรม เชํ น การจั ด อบรม กลุํ ม เป้ า หมายจ านวนมาก ระยะเวลาอบรม
จานวน 1 - 2 วัน
(3) กิจกรรมเป็นลักษณะกํอสร๎าง จัดตั้งสานักงาน ซื้อครุภัณฑ์ให๎กับท๎องถิ่น ได๎แกํ โรงเรียน วัด
อบต. จัดตั้งกองทุน การสงเคราะห์ตํางๆ หรือมีกิจกรรมที่สํวนราชการให๎การสนับสนุนได๎ เชํน การพิมพ์เอกสาร
แผํนพับ เป็นกิจกรรมหลัก เป็นต๎น
(4) โครงการศึกษาวิจัย ยกเว๎นงานวิจัยแบบ Action Research
(5) โครงการที่ต๎องผํานกระบวนการหลายขั้นตอน เชํน กระบวนการทางกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ทางสังคมตําง ๆ ไมํมีผลให๎เห็นเป็นรูปธรรมในปีที่ขอนั้น หรือสํงผลประโยชน์ทางการเมืองแกํบุคคล/
หนํวยงาน
(6) โครงการที่ไมํสร๎างการมีสํวนรํวมกับบุคคล หรือหนํวยงานในพื้นที่ นอกเหนือจากผู๎ที่ดูแล
รับผิดชอบโดยตรง
(7) โครงการที่มแี หลํงทุนสนับสนุนโดยตรงได๎ ได๎แกํ กองทุนโรคเอดส์ กองทุนวัณโรค ฯลฯ
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วิธีปฏิบัติ
ขัน้ ตอนและระยะเวลาการดาเนินงาน
ขั้นตอน
1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการ
สนับสนุนงบประมาณ
2. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์แสดงความ
จ า น ง ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
ผํานชํองทางที่กาหนด (เทคโนโลยีสารสนเทศ ,
ไปรษณีย์ สํงด๎วยตนเอง) โดย
(๑) ยื่ น เสนอเอกสารประกอบการพิ จ ารณา
คุณสมบั ติข ององค์ก รให๎ ค รบถ๎ว น ตามข๎ อ ๑
(๒) เสนอโครงการตามรายละเอียดที่กาหนด
3. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯเพื่ อ พิจ ารณา
กลั่นกรองคัดเลือกโครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองและให๎
ความเห็นชอบโครงการที่ได๎รับการสนับสนุน
5. แจ๎งองค์กรตําง ๆ ให๎ทราบผลการพิจารณา
โครงการ
6. แจ๎งองค์กรที่ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณปี 2563 ให๎ปรับแก๎ไขโครงการ
และทาสัญญารับเงิน
7. แจ๎งองค์กรให๎มารับเงินสนับสนุน
8. ติดตาม กากับ สนับสนุนการดาเนินงาน
องค์กรที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
9. ติ ด ตามประเมิ น ผลองค์ ก รฯที่ ไ ด๎ รั บ การ
สนับสนุน
10.ติ ด ตามรายงานผลการด าเนิ น งานฉบั บ
สมบู ร ณ์ และรายงานเอกสารหลั ก ฐานการ
เบิกจํายฉบับจริง องค์กรที่ได๎รับงบประมาณ
7. สรุป และจัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน
การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการจัดการสุขภาพชุมชน

กอง สช.
1 - 30 มิถุนายน

หน่วยงานรับผิดชอบ
กอง สช./สสม./ศบส./สสจ.

1 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม

องค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์

31 กรกฎาคม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

1-15 สิงหาคม

คณะกรรมการฯ

31 สิงหาคม

กอง สช.

1-30 พฤศจิกายน

กอง สช.

1 - 31 ธันวาคม
1 ตุลาคม – 30 กันยายน

กอง สช.
กอง สช./สสม./ศบส.
/คณะอนุกรมมการติดตามฯ
อนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลฯ
กอง สช./สสม./ศบส.เ

1 พฤษภาคม - 15 กันยายน
1ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน
1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน

กอง สช./อนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ
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การเสนอโครงการ
1. จานวนโครงการที่ส่งมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ สามารถ
สํงโครงการได๎ไมํเกิน 2 โครงการ
2. โครงการที่น าเสนอต้องมีเ อกสารครบถ้วนทุกชุด โดยองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ต๎องสํ ง
โครงการไปยังผู๎อานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 ตามพื้นที่ภูมิลาเนาของสานักงานใหญํ ที่จด
ทะเบี ย นขององค์ก ร หรื อ กองสนั บ สนุ น สุ ข ภาพภาคประชาชน กรมสนั บสนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ และเพื่อ เป็ น
ประโยชน์ตํอการพิจารณาโครงการของทําน กรุณาพิจารณาและตรวจสอบความครบถ๎วนสมบูรณ์ในการสํงเอกสาร
โดยทาเครื่องหมาย  หน๎าหัวข๎อเอกสารที่ทํานจัดสํงมา ดังนี้
( ) เอกสารโครงการ 2 ชุด พร๎อมแผํนซีดีที่มีไฟล์โครงการของทําน
( ) เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ จานวน 1 ชุด
( ) หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/สมาคม
( ) หนังสือแตํงตั้งกรรมการของมูลนิธิ/สมาคมที่เป็นปัจจุบัน
( ) ข๎อบังคับของมูลนิธิ/สมาคม
( ) ประวัติองค์กร/หนํวยงานของทําน โดยสังเขป 1 หน๎า
( ) ประวัติผลงาน ของผู๎เสนอโครงการ หรือผู๎รับผิดชอบโครงการ โดยยํอ 1 หน๎า
( ) ผลงานหรือกิจกรรมด๎านสร๎างเสริมสุขภาพในชํวง 2-3 ปีที่ผํานมา โดยสังเขป ไมํเกิน 10 หน๎า
( ) แผนที่ตั้งองค์กรของทําน
( ) แผนที่ของพื้นที่ดาเนินงาน (ถ๎ามี)
( ) อื่น ๆ (ที่เป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาโครงการ)
3. การเสนอโครงการขององค์กรต่าง ๆ เสนอโครงการไปยังกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน /ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 ตามพื้นทีต่ ั้งขององค์กร ดังนี้
หน่วยงานที่รับเอกสารเสนอโครงการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-1937000 ตํอ 18715
โทรสาร 02- 149-5645

จังหวัดทีต่ ั้งขององค์กรเอกชนฯ ทีข่ อรับการสนับสนุน
กรุงเทพมหานคร และองค์กรที่ตั้งอยูํในกระทรวง
สาธารณสุข

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหมํ
191/1 หมูํ 4 ตาบลดอนแก๎ว
อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ 50180
โทร. 053-112220-1

เชียงราย นําน พะเยา แพรํ เชียงใหมํ แมํฮํองสอน
ลาปาง ลาพูน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
21 หมูํ 4 ตาบลมะขามสูง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000
โทร. 055-009-509 ตํอ 201
โทรสาร 055-009-510
หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
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หน่วยงานที่รับเอกสารเสนอโครงการ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์
516/17 หมูํ 10 ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 056-221-289
โทรสาร 056-221-984
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 นนทบุรี
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-149-5614 ตํอ 101
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี
407 ถนนยุติธรรม ตาบลหน๎าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร.032-337-258 ตํอ 100
โทรสาร. 032-321-863
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี
76 หมูํ 5 ถนนอํางศิลา-บางแสน ตาบลอํางศิลา
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038-397-233
โทรสาร 038-397-233
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแกํน
303/2 หมูํ 14 ถนนมิตรภาพ ตาบลศิลา
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน 40000
โทร. 043-243-738-9 ตํอ 119
โทรสาร. 043-247-045
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
577 หมูํ 12 บ๎านสามพร๎าว ตาบลสามพร๎าว
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 043-224-605 043-224-659
โทรสาร 043-221-679
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
ถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย ก.ม.7 ต.หนองบัวศาลา
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044-212-179
โทรสาร.044-212-692
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-251-749
โทรสาร. 045-246-004

จังหวัดทีต่ ั้งขององค์กรเอกชนฯ ทีข่ อรับการสนับสนุน
ชัยนาท กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี
สิงห์บุรี อํางทอง นครนายก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก๎ว สมุทรปราการ
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

กาฬสินธุ์ ขอนแกํน มหาสารคาม ร๎อยเอ็ด

บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
นครพนม สกลนคร

ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
สุราษฎร์ธานี
26/10 ม.3 ตาบลวัดประดูํ อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-200-149
โทรสาร 077-200-150
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 สงขลา
171 ถนนสงขลา-จะนะ
ตาบลเขารูปช๎าง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร.074-336-087
โทรสาร.074-336-088

จังหวัดทีต่ ั้งขององค์กรเอกชนฯ ทีข่ อรับการสนับสนุน
ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา
ภูเก็ต ระนอง

พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
สตูล
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การทาสัญญารับเงิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จะแจ๎งผลพิจารณาให๎องค์กรที่ได๎รับ
การจัดสรรงบประมาณทราบ และแจ๎งให๎มาดาเนินการทาสัญญาเมื่อได๎รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจํายประจาปี โดยมีเงื่อนไขทาสัญญา ดังนี้
1. องค์ก รที่ไ ด๎ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จากกรมสนับ สนุน บริก ารสุ ขภาพจะมีห น๎า ที่ และความ
รับผิดชอบในฐานะคูํสัญญากับ กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ โดยตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กรมสนับสนุ น
บริการสุขภาพ กาหนด
2. สํ ง โครงการ แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี พร๎ อ มทั้ ง แผนงบประมาณที่ ไ ด๎ ป รั บ ใหมํ ใ นวั น ที่ ท าสั ญ ญา
หลั ก ฐานการท าสั ญ ญาตามรายละเอี ย ดที่ ก ระทรวงการคลั ง และกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพก าหนด
ประกอบด๎วย
- สาเนาบัตรประชาชนของประธาน หรือนายกขององค์กร จานวน 2 ชุด
- โครงการที่ป รับ กิจ กรรมและงบประมาณตรงกับงบประมาณที่ได๎รับการอนุมัติ พร๎อมทั้งเขีย น
แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน และแผนการเบิกจํายงบประมาณเป็นรายเดือน จานวน 2 ชุด
- ตรายางองค์กรสาหรับประทับในสัญญารับเงิน
- กรณีมอบอานาจให๎ผู๎แทน
(๑) หนังสือมอบอานาจทาสัญญารับเงินจากประธานมูลนิธิหรือนายกสมาคม จานวน 2 ชุด
พร๎อมติดอากรแสตมป์ จานวน 10 บาท
(๒) สาเนาบัตรประชาชนของผู๎รับมอบอานาจ จานวน 2 ชุด
โดยเอกสารทัง้ หมดต๎องประทับตราองค์กรและลงนามในเอกสารทุกแผํน
3. ผู๎ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ระเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ หรื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางการสนั บ สนุ น งบประมาณองค์ก รเอกชนสาธารณประโยชน์ ของกรมสนับ สนุน บริก ารสุ ขภาพ หรื อ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น องค์ กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ใ นการจั ด การสุ ขภาพชุ ม ชนก าหนดไว๎
ทุกประการ
4. ผู๎ ใ ห๎ เ งิ น สนั บ สนุ น จะให๎ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณแกํ ผู๎ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น เป็ น แบบสนั บ สนุ น
งบประมาณทั้งหมดครั้งเดียว โดยสั่งจํายเป็นเช็คในนามองค์กรผู๎รับเงินสนับสนุน
5. เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการ โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง การเปลี่ ย นแปลงด๎ า นกิ จ กรรม เวลา และ
งบประมาณ ผู๎รบั เงินสนับสนุนต๎องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการนั้น จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. ผู๎รับเงินสนับสนุนต๎องจัดให๎มีผู๎ประสานงานโครงการอยํางน๎ อย 1 คน ซึ่งมีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ดาเนินงานโครงการเป็นอยํางดี และสามารถติดตํอประสานงานได๎โดยสะดวก โดยระบุชื่อ ที่อยูํ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎ไว๎อยํางชัดเจน
7. ผู๎รับเงินสนับสนุนจะใช๎เงินในกิจกรรมที่ได๎ระบุไว๎ในโครงการที่ได๎รับอนุ มัติตามสัญญาข๎อ 1 เทํานั้น
โดยแยกบัญชีส าหรับ โครงการที่ได๎รั บงบประมาณไปดาเนินงานให๎ชัดเจน พร๎อมทั้งแสดงหลั กฐานการใช๎จําย
ให๎ครบถ๎วนทุกกิจกรรม เตรียมหลักฐานให๎พร๎อมสาหรับการตรวจสอบได๎ตลอดเวลา และจัดสํงคืนเงินที่เหลือ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการให๎กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี
8. ผู๎รับเงินสนับสนุนต๎องรายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรมโครงการและรายงานเอกสารหลักฐาน
การเบิกจํายรายไตรมาสเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยให๎ดาเนินการดังนี้
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(1) ส าหรั บ ผู๎ รั บ เงิน สนั บ สนุน ที่ตั้งอยูํในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ให๎ สํ งรายงานผลการดาเนินงาน
ตามกิ จ กรรมโครงการและรายงานเอกสารหลั ก ฐานการเบิ ก จํ า ยเป็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ฟล์ ทุ ก ไตรมาส มายั ง
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
(2) สาหรับผู๎รับเงินสนับสนุนที่ตั้งอยูํในสํวนภูมิภาคให๎สํงรายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
โครงการและรายงานเอกสารหลั ก ฐานการเบิก จํายเป็นอิเ ล็ กทรอนิกส์ ไฟล์ ทุกไตรมาส มายัง ศู นย์พัฒ นาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาค
9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการสนับสนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ จ ะติ ด ตามผลการด าเนิ น งานโครงการที่ ไ ด๎ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น โดยยึ ด ปฏิ ทิ น ตามแผนงาน
ของโครงการที่ผู๎รับเงินสนับสนุนได๎แนบตามสัญญาฉบับนี้
10. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได๎ตลอดเวลา หากการดาเนินงานไมํเป็นไป
ตามเงื่ อ นไขของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เชํ น ไมํ ด าเนิ น งานตามแผนงานที่ ไ ด๎ ก าหนดไว๎
โดยไมํมีเหตุ อันสมควร ผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรมไมํเป็นไปตามที่ระบุไว๎ในโครงการ เป็นต๎น
11. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการผู๎รับเงินสนับสนุน ต๎องทากิจกรรมตํางๆ ให๎เสร็จสิ้น ตามที่ระบุใน
สั ญ ญาข๎ อ 1 และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานฉบั บ สมบู ร ณ์ ตามแบบ สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
ทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
12. การสํงรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์และรายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจํายฉบับ จริง
ให๎ดาเนินการดังนี้
(1) ผู๎รับเงินสนับสนุนที่ตั้งอยูํในพื้นที่กรุ งเทพฯ ให๎สํงรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์และ
รายงานเอกสารหลั ก ฐานการเบิ ก จํ า ยฉบั บ จริ ง ไปยั ง กองสนั บ สนุ น สุ ข ภาพภาคประชาชน เพื่ อ ตรวจสอบ
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง กํอนรวบรวมสํงให๎กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตํอไป
(2) ผู๎รับเงินสนับสนุ นที่ตั้งอยูํในสํวนภูมิภาค ให๎สํงรายงานผลการดาเนิ นงานฉบับสมบูร ณ์และ
รายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจํายฉบับจริง ไปยังศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ที่ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อตรวจสอบตามระเบียบของกระทรวงการคลัง กํอนสํงมายังกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
เพื่อรวบรวมสํงให๎กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตํอไป
13. หากผู๎รับเงินสนับสนุนผิดสัญญาข๎อหนึ่งข๎อใด ผู๎ให๎เงินสนับสนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได๎
ในกรณี ที่ ผู๎ ให๎ เงิ นสนั บ สนุ นบอกเลิ กสั ญญาแล๎ ว ผู๎ รั บเงิ นสนั บสนุ นยอมให๎ ผู๎ ให๎ เงิ นสนั บสนุ น
ดาเนินการ ดังตํอไปนี้
(1) เรียกเงินที่ผู๎ให๎เงินสนับสนุนจํายให๎แกํผู๎ รับเงินสนับสนุนตามสัญญาข๎อ 1 ทั้งหมดคืนภายใน
60 วันนับแตํวันที่ถูกบอกเลิกสัญญา
(2) ผู๎รับเงินสนับสนุนไมํมีสิทธิจะขอรับเงินสนับสนุนในโครงการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นอีกตํอไป จนกวํา
สามารถปฏิบัติได๎อยํางครบถ๎วนตามสัญญา จึงจะมีสิทธิได๎รับการพิจารณาในรอบปีถัดไป

หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

120

15

การรับเงิน
1. การรับเงินสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดครั้งเดียว หลักฐานการรับเงิน ตามรายละเอียด
ที่กระทรวงการคลัง และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนด ประกอบด๎วย
- ใบเสร็จรับเงินขององค์กร หรือใบสาคัญรับเงิน
- ตรายางขององค์กร
- กรณีมอบอานาจให๎ผู๎อื่นรับเงิน ขอให๎ทาหนังสือมอบอานาจการรับเงิน โดยต๎องระบุ จานวนเงิน
ตามที่ได๎รับ พร๎อมประทับตราสารขององค์กร และติดอากรแสตมป์ จานวน 10 บาท
- ส าเนาบั ต รประชาชนของผู๎ รั บ มอบอ านาจ พร๎ อ มรั บ รองส าเนาถู ก ต๎ อ ง และประทั บ ตราสาร
ขององค์กร จานวน 1 ฉบับ
- ส าเนาเอกสารที่ แสดงรายชื่ อของคณะกรรมการองค์ก รชุ ดปั จจุ บัน พร๎อ มรั บรองส าเนา และ
ประทับตราสารขององค์กร จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนของประธานมูลนิธิ/ นายกสมาคม พร๎อมรับรองสาเนา และประทับตราสาร
ขององค์กร จานวน 1 ฉบับ
2. ใช๎เงินในกิจกรรมที่ได๎ระบุไว๎ในโครงการเทํานั้น โดยแสดงหลักฐานการใช๎จํายให๎ครบถ๎วนทุกกิจกรรม
และสํงสาเนาหลักฐานเอกสารการเบิกจํายให๎ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค 1 ชุด และสํงให๎กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 1 ชุด ภายในวัน ที่ 31 ตุล าคม ของทุกปี และจัดสํ งคืนเงินที่ เหลื อหลั งจากเสร็จสิ้ น
โครงการให๎กรมสนับสนุนบริการสุขาภาพ ภายใน วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี

การรายงานความก้าวหน้าและการประเมินผล
1. รายงานผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563
ให๎องค์กรายงานความก๎าวหน๎าในการดาเนินงานตามกิจกรรมโครงการรายไตรมาสผํานระบบติดตามประเมินผล
การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน (ระบบออนไลน์) หลังจากได๎รับเช็คแล๎ว
3 เดือน ครัง้ ที่ 1 เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน
2. รายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
หลังจากดาเนินงานเสร็จสิ้นโครงการ ให๎จัดทารายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ตามกรอบประเด็นเนื้อหา
ที่กาหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ในปีถัดไป แล๎วสํงให๎ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค 1 ชุด และ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 1 ชุด
3. รายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายฉบับจริง
หลังจากดาเนินงานเสร็จสิ้นโครงการ ให๎จัดทารายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจํายฉบับจริง ตามกิจกรรมที่ระบุไว๎
ในโครงการ หากมีเงินคงเหลือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ขอให๎สํงคืนคลังเป็นรายได๎ของแผํนดิน โดยสํงเป็นเช็ค
ในนามกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพ ในสํ ว นของรายงานหลั กฐานเอกสารการเบิ กจํายฉบั บจริง ขอให๎ สํ ง ไปที่
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จานวน 1 ชุด
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รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)
ลาดับ

รายการ

1

คําเบี้ยเลี้ยง

2

คําที่พัก

3

คําอาหาร

อัตราค่าใช้จ่าย
1.กรณีจัดประชุม/อบรม
- 160 บาท / วัน
2.กรณีติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- 240 บาท / วัน

หลักฐานเอกสาร
-หนังสือเชิญหรือหนังสือมอบหมายให๎ไป
ปฏิบัติงาน
-กาหนดการประชุม/อบรม/ติดตามการ
ดาเนินงาน
-ใบสาคัญรับเงิน
1.กรณีจัดประชุม/อบรม
กรณีจัดประชุม/อบรม
1.1 ข้าราชการ
-หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/อบรม หนังสือเชิญ
- ห๎องคูํ ห๎องละไมํเกิน 1,800 บาท/วัน
แบบตอบรับ
- ห๎องเดี่ยว ห๎องละไมํเกิน 1,450 บาท/วัน -เอกสารลงทะเบียน
1.2 บุคคลภายนอก
-กาหนดการประชุม/อบรม
- ห๎องคูํ ห๎องละไมํเกิน 1,500 บาท/วัน
-ใบเสร็จโรงแรม/รีสอร์ท พร๎อมรายชื่อผู๎เข๎าพัก
- ห๎องเดี่ยว ห๎องละไมํเกิน 1,200 บาท/วัน กรณีติดตามงาน
- หนั ง สื อ เชิ ญ หรื อ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ห รื อ หนั ง สื อ
2.กรณีติดตามงาน
มอบหมายให๎ไปปฏิบัติงาน
- คําที่พักเหมาจําย คนละ 800 บาท/วัน
- กาหนดการติดตามการดาเนินงาน
- ใบเสร็จโรงแรม/รีสอร์ท พร๎อมรายชื่อผู๎เข๎าพัก
- กรณีเหมาจํายใช๎ใบสาคัญรับเงิน พร๎อมสาเนา
บัตรประชาชน
1. กรณีจัดประชุม
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/อบรม หนังสือเชิญ
1.1 สถานที่ราชการ
แบบตอบรับ
- อาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท
- เอกสารลงทะเบียนและรายชื่อผู๎เข๎าประชุม
1.2 สถานที่เอกชน โรงแรม /รีสอร์ท ฯลฯ
- ใบสาคัญรับเงิน พร๎อมสาเนาบัตรประชาชน
- อาหารกลางวันมื้อละ 400 บาท
ร๎านอาหารหรือผู๎รับจ๎างทาอาหาร กรณีเป็น
2. จัดอบรม
บุคคล
2.1 สถานที่ราชการ
- ใบเสร็จรับเงินคําอาหาร ประเภทกากับภาษี
- อาหารกลางวันมื้อละ 150 บาท
กรณีเป็นร๎านอาหารในโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือ
2.2 สถานที่เอกชน โรงแรม/รีสอร์ท ฯลฯ
หนํวยงานราชการที่มีการบริหารจัดการ
- มื้อเดียว ไมํเกิน 400 บาท
ลักษณะศูนย์การประชุม
- ไมํครบทุกมื้อ ไมํเกิน 600 บาท
- ครบทุกมื้อ ไมํเกิน 800 บาท
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ลาดับ
รายการ
อัตราค่าใช้จ่าย
4 คําอาหารวํางและ - จัดที่หนํวยงานราชการ มื้อละ 35 บาท
เครื่องดื่ม
- จัดที่สถานที่เอกชน มื้อละ 50 บาท

หลักฐานเอกสาร
- ใบสาคัญรับเงิน พร๎อมสาเนาบัตรประชาชน
ร๎านอาหารวํางและเครื่องดื่ม
- ใบเสร็จรับเงินคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ประเภทกากับภาษี กรณีเป็นร๎านอาหารใน
โรงแรมหรือรีสอร์ท หรือหนํวยงานราชการที่มี
การบริหารจัดการลักษณะศูนย์การประชุม
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/อบรม หนังสือเชิญ
แบบตอบรับ
- เอกสารลงทะเบียนและรายชื่อผู๎เข๎าประชุม
1. กรณีจัดประชุม/อบรม /ติดตามงาน
- ใบสาคัญรับเงิน หรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน
ให๎เบิกจํายตามจริง
พร๎อมสาเนาบัตรประชาชน
1.1 คําพาหนะรับจ๎างไป-กลับ ไมํเกิน 600 บาท - หนังสือเชิญเข๎ารํวมประชุม อบรม –หนังสือเชิญ
ให๎เบิกเทําที่จํายจริง ไมํอนุญาตให๎เหมาจําย
หรือหนังสืออนุมัติหรือหนังสือมอบหมายให๎ไป
1.2 พาหนะประจาทาง ให๎เบิกเทําที่จํายจริง
ปฏิบัติงาน
- กาหนดการประชุม/อบรม/ติดตามการ
ดาเนินงาน

5

คําพาหนะ

6

คําสมนาคุณ
วิทยากร

7

คําน้ามันเชื้อเพลิง ตามบิลใบเสร็จรับเงิน

8

คําจ๎างเหมารถตู๎ - รถตู๎ วันละ 1,800 บาท
คําจ๎างเหมารถบัส - รถบัส ตามระยะทาง

- ข๎าราชการ ชั่วโมงละ 600 บาท
- เอกชน บุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200 บาท

- ใบสาคัญรับเงินคําวิทยากร พร๎อมสาเนาบัตร
ประชาชนวิทยากร
- หนังสือเชิญวิทยากร พร๎อมกาหนดการประชุม/
อบรม
- ใบเสร็จรับเงิน พร๎อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ
และลายมือชื่อผู๎ขับรถยนต์ระบุวําได๎รับของ
เรียบร๎อยแล๎ว
- กรณีใช๎รถยนต์ของสมาคม/มูลนิธิ ต๎องใช๎
ใบขออนุมัติใช๎รถยนต์ประกอบการเบิกจําย
- ใบสาคัญรับเงิน พร๎อมสาเนาบัตรประชาชน
- หนังสือขออนุมัติเชํารถ พร๎อมระบุวงเงิน
รายละเอียดการเชํา และการอนุมัติให๎เชํารถ
ประกอบการเบิกจําย
หมายเหตุ : การจ๎างเหมารถจะต๎องเป็นกิจกรรมที่
ระบุไว๎ในโครงการตั้งแตํเริ่มต๎นหรือได๎รับอนุมัติให๎
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
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ลาดับ
รายการ
อัตราค่าใช้จ่าย
9 คําวัสดุอุปกรณ์ใน ตามความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ และ
การประชุม/อบรม จานวนผู๎เข๎าประชุม/อบรม

หลักฐานเอกสาร
- ใบเสร็จรับเงินร๎านค๎าที่มีเลขกากับภาษีหรือ
ใบสาคัญรับเงินพร๎อมสาเนาบัตรประชาชนผู๎ขาย
- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมพร๎อมระบุ
วงเงิน รายละเอียดวัสดุฝึกอบรม และการอนุมัติ
ให๎ซื้อวัสดุฝึกอบรมประกอบการเบิกจําย

10

คํากระเป๋า
ใสํเอกสาร

ให๎เบิกได๎เฉพาะกรณีที่จาเป็น
ไมํเกินใบละ 100 บาท

ใบเสร็จรับเงินของร๎านกระเป๋าที่มีเลขกากับภาษี

11

คําถํายเอกสาร

ตามความจาเป็นของเนื้อหาสาระการประชุม/
อบรม

- ใบเสร็จรับเงินร๎านถํายเอกสารที่มีเลขกากับภาษี
- หนังสือขออนุมตั ิจ๎างถํายเอกสารพร๎อมระบุ
วงเงินและการอนุมัติให๎จ๎างถํายเอกสาร
ประกอบการเบิกจําย

12

คําเชําห๎องประชุม

เบิกจํายตามที่เรียกเก็บ วันละไมํเกิน 2,000 - ใบสาคัญรับเงิน หรือใบเสร็จของหนํวยงาน
บาท
กรณีจํายคําเชําห๎องประชุมของหนํวยงาน
ราชการให๎แนบระเบียบ หรือข๎อบังคับ หรือกฎ
หรือประกาศ ในการใช๎ห๎องประชุมและอัตรา
คําเชําห๎องประชุม

หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

124

19

แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เพื่อการพัฒนาสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ............................
ชื่อองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน……………………………………………………………………………...........................................
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบและร่วมดาเนินการ…………………………………………………………………......................................
ที่อยู่ขององค์กร…………………………………………………………………………………………......................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ …………………………………………..………………. เบอร์โทรสาร………………………….................

Web site…………………………………………………………………………………………….......................................
ผู้ประสานงานโครงการ……………………………………………………………………………………...............................................
ที่อยู่…………..……………………………………………………………………………………………......................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ …………………………………………..………………. เบอร์โทรสาร…………………………................
E-mail address ……………….…………………………………………………………………………….............................................
ID Line …………………………………………………....................................................................................…………..
จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ …………………… คน
เหตุผลความจาเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………....………….
ชื่อโครงการ……………………………………………………….................................................…………….……............................
....................................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………...................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
เป้าหมายของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
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ตัวชี้วัด
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ทรัพยากรทีใ่ ช้
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
ระยะเวลาในการดาเนินงาน …………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
กลุม่ เป้าหมาย และพื้นที่ดาเนินการ ให๎ระบุ หมูํบ๎าน ตาบล อาเภอ จังหวัด จานวน วิธีการคัดเลือกกลุํม
เป้าหมายแตํละกลุํมอยํางชัดเจน มิใชํกลําวอ๎างถึงอยํางเลื่อนลอย และควรระบุกลุํมเป้าหมายหลักและเป้าหมาย
รองด๎วย
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กิจกรรม
2. แผนการดาเนินงาน
ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ แสดงแผนการดาเนินงาน/ปฏิทินงาน ในแตํละเดือน (Gantt Chart)
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ….
กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
1. ……………
2. ……………
3. ……………

หมายเหตุ

แผนกากับและติดตามโครงการ
กรุณาระบุชื่อหนํวยงาน และชื่อบุคคลที่จะติดตาม
 ชื่อหนํวยงาน……………………………………… ชื่อบุคคลที่จะติดตาม………................................................................
 ชื่อหนํวยงาน……………………………………… ชื่อบุคคลที่จะติดตาม………................................................................
 ชื่อหนํวยงาน……………………………………… ชื่อบุคคลที่จะติดตาม………................................................................
หนํวยงาน/บุคคล ที่ระบุ จะชํวยติดตาม สนับสนุน อยํางไร ชํวงระยะเวลาถี่หํางแคํไหน
การประเมินผล
งบประมาณ

ทํานจะใช๎ตัวชี้วัดอะไรในการวัดความสาเร็จของโครงการนี้ด๎วยวิธีใด ใครเป็นผู๎ประเมิน
ควรแสดงรายละเอียดงบประมาณที่สมเหตุสมผล ประหยัดและคุ๎มคํา ชี้ให๎เห็นวํางบประมาณ
ที่เสนอสะท๎อนกิจกรรมตามแผนงาน โดยดูรายละเอียดคําใช๎จํายตําง ๆ
หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความต่อเนื่องและยั่งยืน
การขยายผล จะมีวิธีการขยายผลจากการดาเนินโครงการนี้อยํางไร และชุมชนหรือผู๎อื่นจะใช๎ประโยชน์จากผล
ของโครงการของทํานอยํางไร
โครงการนี้ขอรับงบประมาณจาก
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนแหํงเดียว
แหลํงเงินทุนอื่น ๆ ด๎วย (ระบุ ……………………………………………………….. )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ……………………………………………………………………………หัวหน๎าโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ………………
2. ………………………………………………………………………….. ผู๎ชํวยโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ………………
3. …………………………………………………………………………..
โครงการ เบอร์โทรศัพท์……….......
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ ………………………….…………………………………
(…………..…………………….……………………….)
ตาแหนํง…………………………….……………………………..
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ ………………………….…………………………………
(…………..…………………….……………………….)
ตาแหนํง…………………………….……………………………..
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ………………………….…………………………………
(…………..…………………….……………………….)
ตาแหนํง…………………………….……………………………..

หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

127

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563
ประกอบด้วย 8 เว็บไซต์ 5 ฐานข้อมูล 2 แอปพลิเคชัน
1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปี 62

ปี 63

phc.moph.go.th (ประชาสัมพันธ์กอง สช.)

ฌกส.อสม. (สวัสดิการ อสม.)

www.thaiphc.net (ฐานข้อมูลกอง สช.)
fv.phc.hss.moph.go.th (ฐานข้อมูล อสค.)
thaivhv.net (ฐานข้อมูล อสม.ดีเด่น)
อสม.com (ประชาสัมพันธ์/คลังความรู้ เชื่อมโยงแอป SMART อสม)
อสค.com (ประชาสัมพันธ์/คลังความรู้ เชื่อมโยงแอป SMART อสม)
govwelfare.cgd.go.th (เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.)
2. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.1 ฐานข้อมูล อสม.
2.2 ฐานข้อมูล ประธานชมรม อสม.
2.3 ฐานข้อมูล อสม. หมอประจาบ้าน
2.4 ฐานข้อมูล ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
2.5 ฐานข้อมูล อสค.
2.6 ฐานข้อมูล การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด
2.7 ฐานข้อมูล อสม.4.0
2.8 แอปพลิเคชัน SMART อสม
2.9 แอปพลิเคชัน อสค. เพื่องานสุขภาพภาคประชาชน
Qr-code รายละเอียด
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

128

ทาเนียบบุคลากรกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ประจาปี 2563
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย
ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2 นายชาติชาย สุวรรณนิตย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพภาคประชาชน
รองผู้อานวยการด้านบริหาร
3 นางวรารัตน์ กิจพจน์
รองผู้อานวยการด้านวิชาการ
4 นางสาวชลกร ภูส่ กุลสุข
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
5 นางจุรีรัตน์ มัฏฐาพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
6 จ่าตรีหญิงสนทญา ปรางงามเปล่ง (หัวหน้ากลุ่ม)
7 นางพนิดา ภูก่ าญจนพร้อย (งานธุรการ)
8 นางสุดาพร สุภาพ (งานการเงิน)
9 นางสาวณัฐกานต์ ฐาปนพฤกษ์สกุล (งานพัสดุ)
10 นางเอื้องไพร อัศวศรีอนันต์ (งานธุรการ)
11 นางญาณิณษา ก้อนทองดี
12 นางสาวมาลิณีย์พร บุญรอด
13 นางสาวรัตนาภรณ์ มณีพันธ์
14 นางสาวสุชาดา บุตรดี (พรก)
15 นางลักขณา ศิริบุตรวงษ์ (พรก)
16 นางสาวมนสิชา มีวาสนา (พรก)
17 นางสาววรรณิสา ย้อยนวล (พรก)
18 นายนิวัฒน์ มีบารุง (ลจป) (พขร)
19 นายโชคชัย โรจน์ภานุ (ลจป) (พขร)
20 นายสมบูรณ์ สิงห์ตุ่ย (ลจป) (พขร)
21 นายสินชัย วอกลาง (พขร)
22 นางสาววันวิษา ยอดอ่วม (งานพัสดุ)
23 นางสาวแคทลียา สวยรูป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
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เบอร์โทรศัพท์
081-895-5723

อีเมล์
natwutp@gmail.com

081-868-1042

khunchaik@gmail.com

087-494-6764

wararutkij@yahoo.com

083-790-9538

cnuk.chon@gmail.com

080-494-7319

090-197-6187
083-117-3587
084-124-3650
080-454-5569
086-077-7078
083-260-6694
087-565-3777
080-412-8460
087-596-7139
081-257-7422
080-087-0456
089-675-9319
086-082-1399
093-940-1895
080-591-0554
086-007-2000
083-958-2950
098-826-6336

prang-ngampleng@hotmail.com
panida_proy@hotmail.co.th
sudaporn@hotmail.com
nattakant@outlook.co.th
aunpainun@hotmail.com
yaninsa.n@gmail.com
bmolnisa@hotmail.com
maneephun.may@gmail.com
jum_fortron@hotmail.com
luckana_nana@hotmail.com
joyjajoe@hotmail.com
5006052293wan@gmail.com
aea_wanwisa@hotmail.com
Cattaleeya.nan@outlook.com

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางจีรวรรณ หัสโรค์ (หัวหน้ากลุ่ม)
นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ (งานประเมิน)
นายประสิทธิ์ พิริยะไพบูลย์ (งานงบประมาณ)
นางสาวณฐนนท บริสุทธิ์
นายชัชวาลย์ น้อยวังฆัง
นางสาวโศภิสุดา วิบูลย์พันธุ์
นายชนินทร์ ห่านตระกูล (พรก) (งาน IT)
นายทรงพล ขวัญแก้ว (งาน IT)
กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม
นางศุภัคชญา ภวังคะรัต (หัวหน้ากลุ่ม)
นายสมภพ อาจชนะศึก
นางพวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
นางสาวณัฐธภา ดารงไทย
นางสาวรตี สงวนรัตน์
นางสาวปาริชาติ ทองเรืองสุกใส
นายปิยะณัฐ นามชู
นางสาวศรวณีย์ วงศ์กระจ่าง
นางสาววชิราพรรณ มุสิกา
นางสาวอกนิษฐ์ โพธิศ์ รี
ว่าทีร่ ้อยตรีจักรี แป้นจันทร์ (งานพิทักษ์สิทธิ สช.)
นายธนพล แซ่คิ้ว (งานผลิตสื่อและกิจกรรม)
กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม
นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ (หัวหน้ากลุ่ม)
นายกิตติวิสุทธิ์ นาคอ่อน
นายเจษฎา ผาผง
นายอาพล มุ่งคิด
นางสาวอัฟนัน ดือแระ (บริหารงานทัว่ ไป)
กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ
นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ (หัวหน้ากลุ่ม)
นางพาณีพันธุ์ ฉัตรอาไพวงศ์
นางวนิดา ตันสกุล
นางสาววารุณี ทิศสุขใส
นางสาวศุภิสรา ใจติ (พรก)
นางสาวธนาภรณ์ ระโพธิ์ (ประสานงานโครงการ สสส.)
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093-329-1419
081-667-3671
083-990-6472
084-069-8919
081-825-4902
087-930-9295
088-290-0669
089-732-5236
084-361-4662
080-013-6477
081-927-1671
089-206-8850
081-398-4188
086-527-6170
080-1614383
092-268-2731
090-192-1706
084-425-5075
094-251-4625
094-891-4425

ge_haslo@yahoo.com,

asawarat_1@hotmail.com
prasit_ph48@hotmail.com
nathanon1987@gmail.com
chachjen@gmail.com
sophisuda@hotmail.co.th
monkiiee@gmail.com
spkk25@gmail.com

cherryphc@gmail.com
sompop1968@gmail.com
natthapa09@gmail.com
antich147@hotmail.com
parichart.hss@gmail.com
piyanut.nmc@gmail.com
sara_vanee@hotmail.com
musika33@hotmail.com
akanitposri1@gmail.com
pinglaw104@gmail.com
bossbasara10@gmail.com

081-927-6778
092-526-6799
081-586-8334
089-853-9818
082-831-5490

suttipc2@hotmail.com
kittiwisuth@gmail.com
aeey.jes@gmail.com
boyamphol@hotmail.com

089-776-4055
087-518-2182
083-030-6986
087-660-1614
083-480-0804
087-725-4583

viroonsiri1@gmail.com
nokmoph@hotmail.com
oiy_nida@hotmail.com
ann_jeehead@hotmail.com

nunannarak123@gmail.com

S_chaiti@hotmail.com
milkrapho@gmail.com

ทาเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ประจาปี 2563
ลาดับ
1

2

ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ
จังหวัดนครสวรรค์

ภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน
นายไพศาล เจียนศิริจินดา
081-886-1809

นางมณฑา กิตติวราวุฒิ
โทรศัพท์ 086-358-1809

งานสุขภาพ
ภาคประชาชน
นางเพ็ญศรี โตเทศ
นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์
นายอุทิศ จิตเงิน
นายมฤคราช ไชยภาพ

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

pensritotet@yahoo.com
surakitc1968@gmail.com
chitutit@gmail.com

นางอัจจ์สุภา รอบคอบ
นางสาวนพวรรณ สกุณา
นางสาวกมลชนก สหุนาฬุ

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

ajsupha@gmail.com
pupa-rakna@hotmail.co.th

โทรศัพท์

อีเมล์

boemmaruekarat@gmail.com

kamonchanoksahunalu22@gmail.com

3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมงคล ปิยปัญญา
จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 083-508-2439

นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์
นายกฤษณชัย กิมชัย
นางสาวนิติญา คุ้มไพร
นายพิพัฒน์พล พินิจดี

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

tnw08@hotmail.com
esanmaster@gmail.com
mod_nitiya@hotmail.com
pinitdee.p@gmail.com

4

ภาคใต้
นายรุจ เรืองพุทธ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 081-479-3670

นางวีณาพร สาอางศรี
นายวสุพล ฤทธิ์แก้ว
นายวิเชียร ไทยเจริญ
นายสุรเชษฐ์ เขตุทอง

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

นายสุนทร ศรีทองแก้ว
นายวินยั อักษรแก้ว
นางวรรณา ทองกาวแก้ว
นายอานนท์ รักดี

081-540-9731
087-392-8734
081-275-3808
086-961-2512

yalaphc@gmail.com
Winai.a@hss.mail.go.th
wanna95000@gmail.com
Rakdee.anon99@gmail.com

นายจรัส รัชกุล
โทรศัพท์ 081-678-0325

131

ทาเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 – 12
ประจาปี 2563
ลาดับ
1

ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 1
เชียงใหม่

ผู้อานวยการศูนย์

งานสุขภาพภาคประชาชน

โทรศัพท์

อีเมล์
the_mangkang@hotmail.com
kulachakunafan@gmail.com
yukkiung_0712@hotmail.com
aoy_076@hotmail.com

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

นายวรัญญู วงค์อรยสกุล
นางสาวกุลชา กุณาฝั้น
นายพีรวัส สักแก้ว
นางสาววาสนา สิทธิกัน

081-166-6140
095-246-6196
088-433-9470
082-182-0768

2

ที่ 2
พิษณุโลก

นายดิเรก สุวรรณประทีป
โทรศัพท์ 081-398-7448

นายนฤดล อ่วมสุข
นางพัชราภรณ์ ปิ่นมณี
นางสาวนาตยา สุดจ้อย

087-843-3656 naruedon72@gmail.com
090-693-7074 peebeeboyy@gmail.com
087-314-4184 nattaya3630@gmail.com

3

ที่ 3
นครสวรรค์

นายทรงยศ ศรีทองคง
โทรศัพท์ 093-130-1755

นายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน
นางสาววิไลวรรณ ภูศรีเทศ
นางสาวศิริพร งงงวย

062-309-4445 terapanakorn@gmail.com
089-439-8630 phoosrithat@hotmail.com
085-734-0470 5019siri@gmail.com

4

ที่ 4
นนทบุรี

นายประวิทย์ สัพพะเลข
โทรศัพท์ 063-2274476

นางสุกัญญา จันทร์อ้วน

093-323-4157 Qc.bkhos@gmail.com

5

ที่ 5
ราชบุรี

นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
โทรศัพท์ 081-736-0343

นายภานุวัฒน์ พิทกั ษ์ธรรมากุล
นายพนมพันธ์ จันทร์สูง

095-246-5728
092-2974588

hss5.phc@gmail.com

6

ที่ 6
ชลบุรี

นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
โทรศัพท์ 082-328-9178

นายจรุญ ไตรวุฒิ
นางสาวปุณยานุช ขันทะเนตร์
นางสาวเพ็ญวิภา แก้วพิภพ
นางสาวสุภาพร วรวงค์
นางสาววาริศา บุญประเสริฐ

085-143-9719
087-936-0831
083-326-3562
099-219-1359
087-538-7371

reroon_009@hotmail.com
Cassiopeia-101@hotmail.com
sky_fahhh@hotmail.com
mai1994supabhorn@gmail.com
min24078@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

นายคมสันต์ แรงจบ
นางสาวรัตนากร ยิงลา
นายทรงเดช ยศจารัส
นางสาวกัญญาลักษณ์ พิมพสุต

082-300-9953
087-293-9113
064-142-9198
083-667-0538

9

ที่ 9
นครราชสีมา

นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ศบส.9
โทรศัพท์ 093-321-0077

นางสาวกัญจนา เข่งดี
นางสาวมนัสสิริ ขอเหล็กกลาง
นายสรสิน วันทาเขียว

095-959-3502 Kanja092@gmail.com
063-1147696 bonus-rakjung-yuk@hotmail.com
080-149-1958 sorasin_b@hotmail.co.th

10

ที่ 10
อุบลราชธานี

นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์
โทรศัพท์ 081-760-1500

นางสาววิไล มีทองขาว
นางนิสา ปัญญา
นายสุภกฤต ณ พิชัย

085-313-2868 wilai.pakking9@gmail.com
085-490-4960 kukkik60@hotmail.com
082-877-8328 mizumaohm@hotmail.co.th

11

ที่ 11
สุราษฎร์ธานี

นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ 081-737-0152

นางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ
นางสาวพลอยไพลิน จันทร์มณี
นายจตุพร จันทร์สว่าง

089-598-3164 Tippychu1@gmail.com
087-200-9006 rainbow.p_za@hotmail.com
086-287-7390 Jatuporn7390@gmail.com

12

ที่ 12
สงขลา

นายสุวิทย์ บุญวิชัย
โทรศัพท์ 081-748-3768

นางสาวอนุสรา เจ๊ะสัน
นางสาวโรสลิน มามะ
นางสาวชลธิชา หมวดเมือง

089-969-5223 chesun.anussara@gmail.com
087-2927125 roslin.spm@gmail.com
082-2812107 chonticha401@hotmail.com
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jjj-jack@hotmail.com
Janeenaj024@gmail.com
songdet_yo@yahoo.com
Kanyalak.mooham@gmail.com

ทาเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ประจาปี 2563
เขต
สุขภาพ

ลาดับ

1
2

1

จังหวัด
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน

3

ลาปาง

4

ลาพูน

5

น่าน

6

แพร่

7

เชียงราย

8

พะเยา

9 พิษณุโลก
10 อุตรดิตถ์
11 เพชรบูรณ์
2

12 สุโขทัย
13 ตาก
14
15

3

16
17
18

4

19
20

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์

นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์
นางสาวอภิญญา เมธาสุข
นางลาดวน วิไลกุล
นางสาวอชิรญาณ์ ศิริ
นายนภดล คาภิโล
นายประยุทธ ศรีกระจ่าง
นางพวงผกา สุริวรรณ
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นายธาดา ตรรกทวีผล
นางเชาวณี ซ้อนพุฒ
นายวิชัย นิลคง
นายปิยะ จัตรุ ภัทร
ดร.นิพิฐพนธ์ แสงด้วง
นางรุ่งนภา มาลารัตน์
นางประนอม พานิช
นางนงนุช บุญธรรม
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
นางพัชรชิตา บัวอินทร์
นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
นายอนนท์ ยุติ
นายธีรชัย คาสมาน
นายศิริศักดิ์ จันทร์ดี
นายสมนึก ธีระภัทรานนท์
นายศิริชัย แก้วพวงคา
นางสาวอัมพวัน พุทธประเสริฐ
นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ
ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา แยบคาย
นางสาวกิรตา คงเมือง

นางสาวคะนึงนิจ เสากุล
นครสวรรค์
นางสาวจริยา หัตถมาศ
นางสาวปาริฉัตร พงษ์ประดิษฐ์
พิจิตร
นางสาวบุญช่วย จุลบุตร
นางสาวนวนิตย์ เฮงส่าย
กาแพงเพชร
นางมลวิภา กาศสมบูรณ์
นายศิลชัย ทุ่งโพธิ์ตระกูล
นายภิภพ แก่งศิริ
อุทัยธานี
นางวัฒนา วิสิทธิโชค
นางพิฐชญาณ์ โพธิรัตน์ธนาธร
ชัยนาท
นางปรียาภรณ์ โชคนาธัมนุกิจ
นางสาวณภาภัช แก้วจันทึก
พระนครศรีอยุธยา นายวสุนัยน์ มีสมศักดิ์
ปทุมธานี
นางสาวธนัตถ์นันท์ โตประมาณ
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089-853-9171
084-171-8100
086-918-0252
095-146-9187
099-005-2451
086-428-7037
086-189-8675
081-992-8734
089-552-3639
085-030-8642
085-867-9350
089-757-6204
091-069-9284
085-107-4242
087-989-8406
089-952-7372
087-786-1067
084-608-5265
086-935-0330
097-924-7552
096-132-2604
081-973-6509
087-309-1830
091-028-7263
081-888-6110
083-578-6234
062-964-5953

อีเมล์
cm11199@hotmail.com
Honeymoon_kp@hotmail.com
zoozoo2522@hotmail.com
Puang8878@hotmail.com
Pattana.inn@gmail.com
sonputh_dang@hotmail.com
piyanamcham4@gmail.com
Vikanyababy@gmail.com
fharung@gmail.com
pranom06@gmail.com
nuchboontham2517@gmail.com

ssphayao6@gmail.com
patchita.m@gmail.com
Anonthailand2006@gmail.com
Kteerachai.k@hotmail.com
Ch_sirisak@hotmail.com
m_nuk19@hotmail.com
jac_ky_1982@hotmail.com
noypawan@gmail.com
benjamasp@hotmail.com
Amu-nra@hotmail.com

Mintra5472@hotmail.com
Kiratak@yahoo.com
Sowkul200140@gmail.com
Ja_09_60@hotmail.com
Paris2512@hotmail.com
boonhelp2555@hotmail.com
noonit27@hotmail.com
Monwipa15@hotmail.com
sinchai1214@hotmail.com
POPKSR@hotmail.com
w_visittichoke@yahoo.com
DANGPLADANG@hotmail.co.th

095-597-7925
081-474-7479
086-934-1498
081-040-1225
087-102-6326
089-857-1210
080-511-6111
089-707-8237
081-953-4460
089-7893-269
089-567-3030
091-856-3624 dqs328@gmail.com
092-701-5181 Popayutthaya@hotmail.com
099 0954567 topramanj@yahoo.com

ทาเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ประจาปี 2563
เขต
สุขภาพ

ลาดับ

จังหวัด

21 นนทบุรี
22 สระบุรี

4

23 ลพบุรี
24 สิงห์บรุ ี
25 อ่างทอง
26 นครนายก

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุธิดา เหล่าประดิษฐ์
นางจุฬารัตน์ มีศรี
นางเบญจวรรณ ดอนเส
นางนุชนภางค์ ภูวสันติ
นางณาตยา ดีประสิทธิ์
นางสาวภัทรธีรา บุญฉ่า
นางนรารักษ์ ดิษฐวิเศษ
นายอภิชาติ มุขประดับ
นายอานาจ ขาสุวรรณ
นางราพึง นุ่มสารพัดนึก

โทรศัพท์

อีเมล์

081-920-1193
095-129-8442
08๐-๘๙๓-๙๖๙๓
0๘๔-๓๓๙-๙๕๗๒
๐๘๑ ๘๕๓ ๖๔๑๗
096 878 5074
089-901-6825
089-900-7864
098-895-4459
089-751-7532

jieab@hotmail.com (หน.)
Ms.Jurarat01@gmail.com (สช.)
Benjavan6791@gmail.com
nuchsaraburi@hotmail.com
nattaya_43.36@hotmail.com
sugarcan9@gmail.com
madamped@gmail.com
angthong_health@yahoo.co.th
angthong_health@yahoo.co.th
rumpueng_n@hotmail.com

(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ)

นางอัญชลี งามผิว
(ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน

27 ราชบุรี
28
29
30
31
5
32
33

นางสุรีย์มาศ คาพุฒ
นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์
กาญจนบุรี
นางเอมอร บุตรแสงดี
นายจรุง วรบุตร
นายรามมินทร์ ราศี
นครปฐม
นายสุนิพล โพธิ์งาม
นางสาวปัตมา สังจุย้
สุพรรณบุรี
นายสุนทร อุทรทวิการ ณ อยุธยา
เพชรบุรี
นางสาวอรุณรัตน์ เจนพานิชชีพ
นางศิริพร เทพสูตร
ประจวบคีรีขันธ์ นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงค์
นางสาวเขมจิรา ปรีชานพคุณ
สมุทรสาคร
นายสรชัย หลาสาคร

34 สมุทรสงคราม
35 ฉะเชิงเทรา
36 ปราจีนบุรี
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37 สมุทรปราการ
38 สระแก้ว
39 จันทบุรี
40 ชลบุรี
41 ตราด
42 ระยอง

081-347-9054 eve_ink@hotmail.com

083-032-4542
081-720-9772
089-902-1931
087-152-0910
097-954-0974
๐๙๕-๘๗๖-๐๓๔๗
063-223-6264
095-530-5953
089-836-5199
086-358-4573
081-9434034
090-4425944
096-950-9363
063-294-6978
094-497-4445
นางสาวดุจดาว เงินชั่ง
080-955-6080
นางสาวอัฐธนกาญจน์ มิตรจังหรีด 081-140-1360
นางสาวเกษมศรี สุภาพันธ์
091-829-8465
นางจาปี ยังวัฒนา
086-071-0990
นางจงกล ศรีสุข
089-752-3775
นายนพดล สุวประดับ
081-862-2812
น.ส.ศศิธร วันชัย
086-3893224
นางนัยณา สิทธิประเสริฐ
081-9494932
นางจุฑามาศ เถาว์ชาลี
089-127-3635
นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์
086-149-1234
นางสาวราไพร คาฉัตร
086-138-9185
นายทิวา แสงเพ็ชร
09 6876 4068
นางสาวคัทคนา บารุงสุข
0851155444
นายอักษร เชษฐขุนทด
098-8570014
นางประไพพรรณ นาชัย
099-347-0850
นางกิดาการ อินทร์ตา
080-016-4164
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K1sureemas@gmail.com
jbovorn@gmail.com
butsangdee@gmail.com
seniorkan@gmail.com
ramminthai@gmail.com
sunipol@hotmail.com
patzy-hi@hotmail.com
Suntron04@gmail.com
jenaroonrat@gmail.com
siripornthe@gmail.com
ptangtrakulpong@yahoo.com
mussaka13@gmail.com
mrsorachai@hotmail.com
jum-dujdaw@hotmail.com
Oatthanakan_pom@hotmail.co.th

puyfai_zato@hotmail.com
jumpeeyoung@gmail.com
jongkolsrisuk@gmail.com
numint72@yahoo.com
ag_giju@hotmail.com
nark_sawat@hotmail.com
pattana.chan308@gmail.com
k.katkana@gmail.com
qspchon@gmail.com
Mu270614@gmail.com
banlang@hotmail.com

ทาเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ประจาปี 2563
เขต
สุขภาพ

ลาดับ

จังหวัด

43 ขอนแก่น

44 มหาสารคาม
7
45 ร้อยเอ็ด

46 กาฬสินธุ์
47 อุดรธานี

48 หนองบัวลาภู

8

49 หนองคาย
50 เลย
51 บึงกาฬ
52 สกลนคร
53 นครพนม
54 นครราชสีมา

55 ชัยภูมิ
9
56 บุรีรัมย์
57 สุรินทร์

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์

อีเมล์

นางอนุรักษ์ สะตะ
นางสาวปุณณภา โพธิส์ ิงห์
นายวิระวัติ นักร้อง
นางวรรณกร ตาบ้านดู่
นางสุมาลี ใหม่คามิ
นางสุพัตรา. เอกตาแสง
นางพัชรา ผิวขาว
นางชุลีลักษณ์ หนูเสน
นายพงษ์สันต์ ฮามวงศ์
นายรักษา อุ่นพิกุล
นางกัณจนพรรณ สุริยะกาญจน์
นายพิทักษ์ กาญจนศร
นายเอกรินทร์ สังขศิลา
นางสาวปราณี พระโรจน์
นางสาวกรรณิการ์ ฮวดหลี
นายสราวุฒิ ริดเขียว
นางประภัสสร งานรุ่งเรือง
นางสาวธัญลักษณ์ กิตติธันยพัชร์
นายวัชรินทร์ วรรณา
นางอุษาวดี จะระนิล
นางสาววิญรัตน์ แสงคา
นายสมพร เจือจันทึก
นายพรชัย ตั้งสุวรรณชัย
นางสาวสุพาภรณ์ คนองเดช
นางสาวฉมามาศ สัตถาผล
นางสาวเพ็ญประภา อุ่นแก้ว
นายไพศาล ไกรรัตน์
นางสาวจารุตา ศรีแก่น
นางนลินภัสร์ เอกสุภาพันธุ์
นายสุทธิชัย วงค์ชาญศรี
นางสาววรรณิภา ศรีทอง
นางสาวนิตยา โชตินอก
ว่าที่ร้อยตรีอดิเทพ วงศ์พิกุล
นายสิทธิศักดิ์ ปาละนันทน์
นางมนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล
นางสาวปนัดดา เกษียรสินธุ์
นางสาวอภิวรรณ ดวงมณี
นางสาวสมพิศ นันทกุล
นางสาวเบญญา ลวกไธสง
นายชนะชน แสนแก้ว
นายธนะสิทธิ์ ขาวงาม
นายศุภกานต์ แสนมั่น

089-๖๑๗-๖๓๗๘
089-712-7552
088-549-9404
๐๖๓-๕๘๓-๕๕๕๒
086-864-4164
091 8659110
095-661-6948
089-277-1994
086-197-5959
081-878-7446
064-963-9524
081-954-1337
088-548-7515
095-669-7397
083-073-3676
081-380-0382
086-852-0796
086-201-8620
085-924-5731
089-861-1176
093-339-1653
089-571-1175
081-954-7617
085-536-3597
088-563-3266
๐๙๑-๘๖๗๒๑๖๒
085-014-1778
๐๙๓-๐๖๗-๙๙๔๓
092-469-5199
097-059-4655
095-670-7141
081-389-9190
088-594-1342
089-849-3034
081-977-3538
086-585-6660
087-253-6417
084-960-1955
081-876-4980
086-249-2466
097-289-9155
065-703-9340

anuraksata@gmail.com
public00032@gmail.com
wirawatnukrong@gmail.com
fnmyi89k@gmail.com
sumalee_91206@hotmail.com
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pat_coffee@hotmail.com
chuleelux@hotmail.com
pongson101@hotmail.com
sasuktawat@hotmail.co.th
kalasin2008@hotmail.com
Ksk.kalasin@gmail.com
parrojana@hotmail.com
tun0109@hotmail.com
sarawuti@hotmail.com
nuaor09@gmail.com
tamtun1715@gmail.com
wanna01poom@yahoo.co.th
jaranil52@gmail.com
Win.200331@gmail.com
hotfish2021@hotmail.com
ptungsuwanchai@gmail.com
plearn3704@gmail.com
Daliwan3@hotmail.com
Frame.penprapa@gmail.com
paisan.k13@gmail.com
Jaruta_ka@hotmail.com
phc47sakon@gmail.com
nookao_gao@yahoo.co.th
nittaya003@gmail.com
wongphikun@hotmail.com
vhv3001@gmail.com
manasaranaka@gmail.com
natda80@gmail.com
a_aphiwan@yahoo.com
sompis.s1969@gmail.com
bluakthaisong@yahoo.com
pcu.br@hotmail.com
surinpho.qa.gmail.com
supakarn3493@gmail.com

ทาเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด ประจาปี 2563
เขต
สุขภาพ

ลาดับ

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

58 อุบลราชธานี

10

11

12

นายวิชิต พุ่มจันทร์
นายสมบัติ ขัดโพธิ์
นางอัจฉรา มหาวนากูล
59 อานาจเจริญ
นายทนงศักดิ์ พลอาสา
นายสุขประสิทธิ์ ไชยสงคราม
60 ศรีสะเกษ
ดร.สมัย ลาประวัติ
61 ยโสธร
นางสุวรรณี แสนสุข
นางละอองดาว ไชยนา
62 มุกดาหาร
นายนาถือ มะโนขันธ์
นางสาวอุษณี จันทร์เทพ
นางสาววารุณี เปรมสิงห์
63 ชุมพร
นายสาราญ ไชยชนะ
64 สุราษฎร์ธานี นายวิสุทธิ์ สุขศรี
65 นครศรีธรรมราช นายกฤษฎา โยธารักษ์
66 ระนอง
นางนิศารัตน์ ศักดิ์ชัยนันท์
67 กระบี่
ร.ต.ท.(ญ) ศิริพร เนตรพุกกณะ
นางกรกมล เต้บารุง
68 พังงา
นางวัชรี ตัณฑชน
69 ภูเก็ต
นางณัฐสุดา รอดฉ้ง
นางวิภานุรัตน์ รัตนศิริเนตร
70 สงขลา
นางมะลิสา บุญรัตน์
71 สตูล
นางสุนทรีย์ ประทีปอนันต์
นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี
72 นราธิวาส
นางวรรณา เหมือนกู้
นางสาวนาดา การีอูมา
73 ปัตตานี
นางปาริชาติ แก้วทองประคา
74 ยะลา
นางวรรณา ทองกาวแก้ว
นางสาวคอลีเยาะ ดือราแม
75 ตรัง
นายรัชพล สัมฤทธิ์
นายธนาวุฒิ ชัยเดช
นางอาภรณ์ อรุณรัตน์
76 พัทลุง
นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์
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โทรศัพท์

อีเมล์

086-468-6514
086-585-5095
086-468-4646
081-076-1153
084-607-4211
084-477-1486
089-624-1145
089-629-2295
085-011-1020
080-766-8249
087-491-5511
080-536-7018
081-6910506
080-146-2569
089-290-1334
081-895-0109
081-691-2240
0812706601
089-474-1941
084-188-9885
086-597-2898
081-543-4488
092-9057921
081-690-7960
061-1913232
081-5874136
062-2394658
089-965-8796
088-762-6642
081-891-5228
๐๘๑-๗๓๘-๐๔๘๔
080-5459348

theppum@gmail.com
sombat32@windowslive.com
autcharamaha@hotmail.com
hrdamnat1@ gmail.com
hrdamnat1@ gmail.com
samailaprawat@gmail.com
suwannee2069@yahoo.co.th
laongdow07@gmail.com
nathue1@hotmail.com
tonkhaw_90@hotmail.com
pooh_noi32767@hotmail.com
samram.chaichana@gmail.com
krisda2525@Gmail.com
nisarat01334@gmail.com
riporn2323@hotmail.com
pan_kornkamol@hotmail.com
watcharee_tun@hotmail.com
nutsuda2503@gmail.com
Wipanurat_ra@hotmail.com
malisab44@gmail.com
suntree28@gmail.com
Bae.nontab@hotmail.com
wanna2557@hotmail.co.th
tualek1989@gmail.com
N09925@hotmail.com
wanna95000@gmail.com
nun-14-colly@hotmail.com
asumrit7299@gmail.com
than_chaidech@hotmail.com
aporn19012009@gmail.com
ssmpt4@gmail.com

ทาเนียบประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด ประจาปี 2563
เขต
ลาดับ
สุขภาพ
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9
10
2
11
12
13
14
15
3
16
17
18
19
20
21
22
4
23
24
25
26
27
28
29
30
5
31
32
33
34

จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทยั ธานี
นครนายก
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
อ่างทอง
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

ชื่อ-นามสกุล
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายกิง่ ก้าน ลือชา
นางยุพนิ สีต๊ะสาร
นายฐาปนพงศ์ มังคลาด
นางภิรมณ์พร กวาวสาม
นางกานดา นันชัยกลาง
นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
นายมงคล ติยวัฒน์เรืองกุล
นางประเทือง หาญใต้
นายวสันต์ กล่าสี
นายบุญธรรม บานเย็นงาม
นางผ่องนภา เนียมน่วม
นายวสันต์ อยู่เจริญกิจ
นายเวคิน วัชรเวโรจน์
นายสมจิตร ชูวงษ์
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายมานพ ก้อนเพ็ชร
นางธันยพัต ดีวัน
นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายสมบูรณ์ จันทร์คา
นายสมศักดิ์ การีพฒ
ั น์
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
ร้อยตรีสนธยา มโหทาน
นายกฤษณะ เถือ่ นจุย้
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายศิวโรฒ จิตนิยม
นายกิตติ พงษ์เภา
นายมาณพ ทองมา
นางสุธาดา ยอดทองถาวร
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายธนัย พ้นภัย
นางสาวนภัทรเ รือนสาลี
นางศิริณี วัธนินทร

โทรศัพท์
081-993-2681
081-386-7780
093-139-0196
081-758-9316
085-721-0707
086-180-4776
088-400-6409
081-042-3354
088-159-5129
089-960-8210
093-139-2325
081-785-9639
089-556-1118
085-726-9133

อีเมล์/ไลน์
kingkan1691@gmail.com
y_pin_@hotmail.com

ประธาน
ประเทศ/ภาค/เฃต
ปธ.ภาคเหนือ
ปธ.เขต 1

phrae.01@hotmail.com
kanda_2501@hotmail.com
974265696
mk.ht1955@hotmail.com

0931392325

ปธ.เขต 2

081-280-8771
099-190-5549
086-444-7615 s.nitipoj@hotmail.com
081-495-2600 Soomboon_chankham@hotmail.com
086-033-6128 0860336128

ปธ.เขต 4

086-531-7309
081-756-2045
081-763-7341 sjitniyom@gmail.com
080-042-0004
087-040-3196
089-806-5654
085-183-8818 Kai020403
082-296-3322 naphat_phen
081-617-5209
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ปธ.ภาคกลาง

ทาเนียบประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด ประจาปี 2563
เขต
ลาดับ
สุขภาพ
35
36
37
38
6
39
40
41
42
43
44
7
45
46
47
48
49
8
50
51
52
53
54
55
9
56
57
58
59
10
60
61
62
63
64
65
11
66
67
68
69

จังหวัด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
มุกดาหาร
ยโสธร
ศีรสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี

ชื่อ-นามสกุล
พ.อ.อ.ณรงค์ พร้อมพวก
นายจารัส คารอด
นายอมรินทร์ นิ่มนวล
นายวิจิตร อาชีวะ
นางอัญชลี สมโพธิ์
นายกฤษฏิภาส เฉลาฉายแสง
นายไพบูรณ์ พัณเที่ยง
นายพัฒนา พรมเผ่า
นายวิจิตร ภูผาสิทธิ์
นายทอง ศีละวงษ์
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายโสภณ แสนหล้า
ดร.สมชอบ นิติพจน์
นายบุญล้อม กางศรี
นายอานาจ เจริญอินทร์
นายสงบ คณะพล
นายอภินันท์ อุตมะ
นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ
นายสิทธินนท์ ทิพราช
นางสาววิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายสังข์ เหลาอุดม
นายศักดา อาจวิชัย
นายกลม บุญเนตร
นายปัญญาวุฒิ บูรกรณ์
นางนารี ทองมี
นายสมประสงค์ สายสมยา
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายสมหมาย พรหมนาเวช
นายวิชิตร บุญชูเกียรติ
นางวีณา ชวนชอบ
นายทวีศักดิ์ ศรอินทร์
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายสมหวัง ชูชาติ

โทรศัพท์

อีเมล์/ไลน์

097-020-1306
084-567-3836
081-865-7909
089-604-6166 0896046166
080-949-9397
087-149-2855
089-355-794
087-087-1059
098-586-6850
081-546-7797
087-455-7521
089-841-8890 s.nitipoj@hotmail.com
080-0101-472 fr30431
089-861-7282
085-739-5688
086-852-8204
081-708-2814
087-226-7962
083-387-3757
089-917-7212
091-061-7247
089-039-1812
087-250-2286 Kai020403
089-717-3055 naphat_phen
089-949-7751
077-511-039
089-915-4972
081-091-3974
081-892-7592
090-879-1207
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ประธาน
ประเทศ/ภาค/เฃต

ปธ.เขต 6

ปธ.เขต 7

ปธ.ใหม่ พ.ค.61
ปธ.เขต 9

ปธ.เขต 10

ปธ.เขต 11

ทาเนียบประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด ประจาปี 2563
เขต
ลาดับ
สุขภาพ
70
71
72
12
73
74
75
76
13
77
78

จังหวัด
ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล
กรุงเทพมหานคร
กฟผ.

ชื่อ-นามสกุล
นายภมร กลิ่นหอม
นายมะรอนิง ยูนุ
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายตอเฮ บูรอดียา
อยู่ระหว่างการคัดเลือก
นายคล่อง ชื่นอารมณ์
นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล
นางกันยา พลยุทธ

โทรศัพท์

อีเมล์/ไลน์

087-276-5682
089-974-9821
086-298-8471
098-714 2564
089-596-6194
089-822-3861
081-825-0062 ฝ่ายการแพทย์และอนามัย
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ประธาน
ประเทศ/ภาค/เฃต
รอคัดเลือก

