(ราง) คูมือสําหรับเจาหนาที่

เพื่อการยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอประจําบาน

คํานํา
ในป งบประมาณ 2562 รัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปน อสม. หมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
ทางการแพทย พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทย
ทางไกลควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได
และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได
ดังนั้ น เพื่ อให การยกระดับ ความรู อสม.ตามนโยบายรัฐ บาลมีมาตรฐาน และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดทําหลักสูตรฝกอบรม อสม. หมอ
ประจําบาน ปพุทธศักราช 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเขารับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท อสม. หมอประจําบานไดตามสมรรถนะที่กําหนด โดยสามารถสรางการเรียนรู และเปนพี่
เลี้ยง อสค. ใหคําปรึกษา เยี่ยมบาน แนะแนวทางตางๆ นําสูการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ ดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว สนับสนุนใหแตละครอบครัวผานการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine ) และ
แอปพลิเคชั่นดานสุขภาพ และสนับสนุนใหชุมชนเปนเจาของสุขภาวะของตนเอง เพื่อนําไปสูชุมชนสรางสุข สุขกาย
สุขใจ สุขเงิน ตามเปาหมายที่มุงหวังไว
ในการนําหลักสูตรฝกอบรม อสม. หมอประจําบานไปสูการปฏิบัตินั้น มีความจําเปนที่จะตอง
สรางความรู ความเขาใจ ใหกับเจาหนาที่ ซึ่งทําหนาเปน ครู ก เพื่อจัดการนําหลักสูตรไปดําเนินการในพื้นที่ไดตาม
วัตถุประสงค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอขอบพระคุณ ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกทาน ที่ใหการ
สนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และขอขอบคุณเจาหนาที่จ ากกรมวิช าการที่เกี่ ยวของ ที่ ไดรวมกั น
พัฒนาหลักสูตรนี้จนสําเร็จ และหวังวาคูมือสําหรับเจาหนาที่เพื่อการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการดําเนินงานพัฒนา อสม. หมอประจําบานไดอยางเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
ตอไป
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คณะผูจัดทํา
กันยายน 2562
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(ราง)
คูมือสําหรับเจาหนาทีเ่ พื่อการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน
1. ความเปนมา

สวนที่ 1 คําแนะนําการใชหลักสูตร

สื บ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี น โยบายด า นสาธารณสุ ข ในการพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย
พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคู
ไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได และสามารถ
ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได
กระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพบริการ
ดานสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
คุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหประชาชนมีโอกาสในการรวมคิด รวมนํา รวมทําและ
รวมในการอภิบาลแบบเครือขาย ภายใตกระบวนการที่สงเสริมใหเ กิดการพั ฒนาบทบาทดานสุ ขภาพภาค
ประชาชน ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งปจจุบันมีเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) จํานวนกวา 1,040,000 คน ซึ่งเปนตัวแทนประชาชนผูที่มีจิตอาสา เสียสละ เขามามีสวนรวมดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จนไดรับการยอมรับจากสังคม
กรมสนับ สนุ นบริ การสุ ขภาพ มี บทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับ สนุนใหป ระชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสรางขวัญและกําลังใจให อสม. ดังนั้น
เพื่อใหการนํานโยบายสุขภาพภาคประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการ
พึ่งพาโรงพยาบาลแตพึ่งตนเองเพิ่มขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จึงจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนายกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน

2. วัตถุประสงคทั่วไป
1.
2.
3.
4.

เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล แตพึ่งตนเองเพิ่มขึ้น
เพื่อลดคาใชจายของโรงพยาบาล
เพื่อลดคาใชจายของผูปวยในการเดินทางมาโรงพยาบาล
เพื่อลดภาวะแทรกซอนของผูปวย

3. วัตถุประสงคเฉพาะ
๑. เพื่อยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน
2. เพื่อให อสม. หมอประจําบานเปนสื่อในการนํานโยบายสุขภาพไปสูประชาชน
๓. เพื่อให อสม. หมอประจําบานเปนกลไกขับเคลื่อนงานตามบทบาทใหมที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดโรค และ
ปญหาสุขภาพ และสงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได

2

4. กรอบการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน
กระบวนการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน มี 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. หลักสูตร อสม. หมอประจําบาน 18 ชั่วโมง
2. หลักสูตรเพิ่มพูนความรู ทักษะ อสม.หมอประจําบาน 1 วัน
3. การฝกอบรมฟนฟูความรูประจําเดือน

3

4.1 หลักสูตร อสม.หมอประจําบาน
• ความคาดหวังในบทบาทของ อสม. หมอประจําบาน
เมื่อผานการฝกอบรมหลักสูตรแลว อสม. หมอประจําบาน ควรมีความรู ทักษะ ดังนี้
1. ความรู ทักษะ การเปน อสม. หมอประจําบาน อยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ
๒. สามารถปฏิบัติหนาที่ของ อสม. หมอประจําบาน อยางครบถวน
๓. สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนไมใหเจ็บปวยจนตองไปโรงพยาบาล
๔. สามารถปฏิบัติงาน จัดการระบบดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายในชุมชนรวมกับภาคีเครือขายการดูแล
สุขภาพในชุมชน

• คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน

:

1. เปน อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
2. เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความพรอมในการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการปฏิบัติหนาที่ อสม.
หมอประจําบาน
3. เปนประธานชมรม อสม.ประจําหมูบาน ที่ผา นการอบรมเปน อสม.หมอประจําบาน และไดรับการ
คัดเลือกเปนประธานชมรม อสม.ระดับตําบล โดยใหนํารองการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในบทบาทหนาที่ อสม.
หมอประจําบาน
4. เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติบทบาท อสม.หมอประจําบาน ดังนี้
4.1 สรางอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจําบาน
4.2 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่
4.3 การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญ
4.4 ภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย
4.5 เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่น
ดานสุขภาพ
4.6 ผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม

• การประเมินผลการฝกอบรม

ผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมระยะเวลาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ
ฝกอบรมตลอดหลักสูตร
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตามเนื้อหาที่ไดรับการอบรมอยางเครงครัด
และมีผลการประเมินความรูหลังอบรมทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี
1. ภาคปฏิบัติ (ผานการประเมินไมต่ํากวา รอยละ 80)
2. ภาคทฤษฎี แบบทดสอบความรู (ผานการประเมินไมต่ํากวา รอยละ 60)
3. คะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตองผานตามเกณฑ
• การรายงานผลการฝกอบรม
1. รายงานผานฐานขอมูล อสม.
2. รายงานผานเว็บไซต Thaiphc.net
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4.2 หลักสูตรฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ อสม.หมอประจําบาน (Orientation)
เมื่อ อสม.หมอประจําบาน (ประธาน อสม.ระดับหมูบาน) ไดผานการอบรมในหลักสูตร 3 วัน 6 วิชา
18 ชั่วโมงแลว และไดมีการคัดเลือก อสม.หมอประจําบาน (ประธาน อสม.ระดับตําบล) ใหปฏิบัติหนาที่ใน
บทบาท อสม.หมอประจําบาน ระดับตําบล จะตองผานการอบรมทักษะตามบทบาท อสม.หมอประจําบาน
(Orientation) โดยเจาหนาที่ ครู ก และ ครู ข ใหมีทักษะเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ ครู ก ครู ข จัดอบรมที่ รพช./อื่นๆ ตามความเหมาะสม 1 วัน
ในเรื่อง ดังนี้
- ภารกิจที่ตองดําเนินการ
- บทบาทของ อสม. หมอประจําบาน
- เรียนรูการใชงานแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพ และโทรเวชกรรม (Telemedicine)
- การดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
- การสงรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด
2. ใหเจาหนาที่ ครู ก ครู ข ฝกซอมผูเขาอบรมในบทบาท อสม. หมอประจําบาน
3. ใหเจาหนาที่ ครู ก ครู ข รวมแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) ในการแกปญหาเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออก หรือโรคฉี่หนู
4. ใหเจาหนาที่ ครู ก ครู ข รวมแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) ในการเปนผูนํา แกนนํา เครือขาย
สุขภาพภาคประชาชน ในการดูแลสุขภาพในชุมชนเชื่อมกับทีมหมอครอบครัว และระบบการสงตอ
5. ใหเจาหนาที่ ครู ก ครู ข อธิบาย ฝกฝน ให อสม. หมอประจําบาน ไดดําเนินงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด และนัดหมายการสงรายงานทุกสิ้นเดือนตามที่กําหนด

4.3 การอบรมฟนฟูความรู อสม. หมอประจําบาน

เมื่อ อสม.หมอประจําบาน (ประธาน อสม.ระดับตําบล) ไดปฏิบัติหนาที่ในบทบาท อสม.หมอประจําบาน
และผานการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ ตามบทบาท อสม.หมอประจําบาน (Orientation) โดยเจาหนาที่
ครู ก และ ครู ข แลวนั้น และจัดใหมีการอบรมฟนฟูความรูอยางตอเนื่องทุกเดือนๆ ละ 1 วัน เพื่อเพิ่มความรู
และทักษะ ในเรื่องที่มีความจําเปนหรือตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

5. บทบาทผูบริหารในจังหวัดที่เกี่ยวของ
1. รับรูและสนับสนุนการอบรม อสม. หมอประจําบาน
2. ติดตามผลการดําเนินงานและสนับสนุน สงเสริม การจัดอบรม ของเจาหนาที่ในแตละระดับ
3. ใหคําปรึกษา ใหขอแนะนําการแกไขปญหาและสนับสนุนใหเปาหมายการอบรม อสม. หมอประจํา
บาน ประสบผลสําเร็จ
4. ออกเยี่ ย มเสริ ม พลั ง เสริ ม สร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และติ ด ตามทั้ ง การจั ด อบรม การฟ น ฟู ค วามรู
การพัฒนา อสม. หมอประจําบาน ในพื้นที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
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6. บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่จังหวัด

1. สนับสนุนการฝกอบรมพัฒนาการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบานใหครบกลุมเปาหมาย
2. สนับสนุนการอบรม วิทยากร ครู ก ไปขยายสูพ้ืนที่ระดับหมูบานและระดับตําบล เพื่อยกระดับ
อสม. เปน อสม. หมอประจําบานตามหลักเกณฑที่กําหนด
3. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอบรมยกระดับ อสม. หมอประจําบาน ใหมีความสามารถตาม
บทบาท หนาที่ ครบถวนตามเปาหมาย
4. เยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ สรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการฝกอบรมการยกระดับ อสม. เปน อสม. หมอประจําบาน

7. บทบาทวิทยากร ครู ก

1. ศึกษาหลักสูตรการอบรมยกระดับ อสม. หมอประจําบาน ทําหนาที่เปนผูจัดการนําหลักสูตรไป
ดําเนินการในพื้นที่
2. ประชุมหารือทีมครู ก ในจังหวัด วางแผนการฝกอบรมครู ข อําเภอละ 2 คน และสนับสนุน
การฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน ตามเปาหมายของจังหวัด
- อสม.ประธานชมรม อสม. ระดับหมูบาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
- ประธานชมรม อสม. ระดับตําบล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
- ไดแผนปฏิบัติการจัดอบรม ทีมวิทยากร และเปาหมาย
3. สรางทีมจังหวัดและจัดเตรียมการฝกอบรม ครู ข และสนับสนุนทีม ครู ข จัดฝกอบรม อสม.
หมอประจําบาน ตามเปาหมาย
4. รวมเปนวิทยากรกับทีม ครู ข ฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน และฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ
(Orientation) ให อสม.หมอประจําบาน (ประธานชมรม อสม. ระดับตําบล ตามเปาหมาย)
5. สนับสนุน ติดตาม การจัดอบรมของทีมครู ข ใหได อสม.หมอประจําบานตามเปาหมาย
6. สรุปและรายงานผลงานการอบรมครู ก / อบรมครู ข / อสม.หมอประจําบาน และผลงานตาม
เปาหมายจังหวัด
7. ออกหนังสือรับรองผูที่ผานการอบรมตามหลักสูตร

8. บทบาทวิทยากร ครู ข

1. ศึกษาหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
2. ประชุมหารือ สรางทีมครู ข และแผนการสอน เพื่อเตรียมการอบรม อสม.หมอประจําบาน
ตามเปาหมาย
- ประธาน อสม. หมูบาน 1 คน / หมูบาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
- ประธาน อสม. ตําบล 1 คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
3. จัดอบรม อสม.หมอประจําบานตามเปาหมายที่กําหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนด
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5. วางแผนและจัดการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ อสม. หมอประจําบาน (Orientation) ที่ รพช.
หรือ อื่นๆ ตามเหมาะสม
6. สนับสนุนให รพ.สต. จัดอบรมฟนฟูความรูทุกเดือน
7. ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอรมรายงานของ อสม.หมอประจําบาน

9. การสนับสนุนงบประมาณ

1. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณการอบรมยกระดับ
อสม. เปนหมอประจําบาน (ตามเปาหมายหมูบาน/ชุมชนเทศบาล/กทม.)
2. กระทรวงสาธารณสุข สนั บ สนุ น งบประมาณ สนับสนุ นการพั ฒ นารู ปแบบการยกระดับ อสม.
เปน อสม. หมอประจําบาน และใหศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
สถาบันสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ติดตามและประเมินผลและสรุปผลการพัฒนารูปแบบ
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สวนที่ ๒ หลักสูตรการฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน ปพุทธศักราช 2562

2.1 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน ปพุทธศักราช 2562

2.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2.3 เหตุผลและความจําเปน
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย
พร อมทั้งเพิ่มประสิ ทธิภ าพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกล
ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปญหาสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองได และ
สามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได
กระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพ
บริการดานสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและภัยสุขภาพ
และการคุมครองผูบริโภคดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหประชาชนมีโอกาสในการรวมคิด รวมนํา
รวมทําและร วมในการอภิบาลแบบเครือขาย ภายใตกระบวนการที่ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาบทบาทดา น
สุขภาพภาคประชาชน ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งปจจุบันมีเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน (อสม.) จํานวนกวา 1,040,000 คน ซึ่งเปนตัวแทนประชาชนผูที่มีจิตอาสา เสียสละ เขามามี
สวนรวมดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จนไดรับการยอมรับจากสังคม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสรางขวัญและกําลังใจให อสม. ดังนั้น
เพื่อใหการนํานโยบายสุขภาพภาคประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค ลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการ
พึ่งพาโรงพยาบาลแตพึ่งตนเองเพิ่มขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จึงจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน ปพุทธศักราช 2562

2.4 หลักการของหลักสูตร

2.4.1 สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพภาค
ประชาชนที่นําไปสูการพึ่งตนเองของชุมชน
2.4.2 เปนหลักสูตรที่ยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรูและเวลาการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไป
ปรับใชกับบริบทของ อสม. หมอประจําบาน
2.4.3 เปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรูอยางแทจริง ไดเรียนรูทดลองในเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.๔.๔ สรางสมรรถนะในเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหการดําเนินงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนใหบรรลุผลสําเร็จ

8

2.5 บทบาททีค่ าดหวังของ อสม. หมอประจําบาน

2.5.๑ สนับสนุนสงเสริมใหมี อสค. ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกครอบครัว
2.5.๒ เปนพี่เลี้ยงใหกับ อสค. ในการดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายทุกครอบครัว
2.5.๓ ดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออก โรคเลปโตสไปโรซิส (ฉี่หนู)
2.5.๔ ดําเนินการสงเสริมสุขภาพ ลดอัตราการปวยโรคเรื้อรัง ปญหาสุขภาพจิต การปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด และอุบัติเหตุ
2.๕.5 ถายทอดความรู ความเขาใจในเรื่องภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย
ใหกับ อสค. และประชาชน
2.5.๖ ใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นดาน
สุขภาพ ประเมินสุขภาพ โดยรวมเปนทีมหมอครอบครัว
2.5.๗ เปนแกนนําเครือขายในการดูแลสุขภาพ (อสม. อสค.) และจัดการปญหาสุขภาพ ทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการสงตอผูปวยไปยังระบบบริการสุขภาพที่รัฐจัดให
2.5.๘ เขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพในพื้นที่ นํามาวางแผนและแกไขปญหา พรอมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัตงิ านในระบบการรายงานที่ระบุไว

2.6 จุดมุงหมายของหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่สําคัญในการฝกอบรมพัฒนาขีดความสามรถของ อสม.
โดยการพัฒนายกระดับใหเปน อสม. หมอประจําบาน สามารถทํา สรางใหเกิดการเรียนรู และเปนพี่เลี้ยง อสค.
ให คําปรึ กษา เยี่ย มบ าน แนะแนวทางตา งๆ นําสูการพัฒ นาความรอบรูด านสุขภาพในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว สนับสนุนใหแตละครอบครัว ชุมชนเปนเจาของสุขภาวะของตนเอง นําไปสูชุมชนสรางสุข สุขกาย
สุขใจ สุขเงิน ตามที่มุงหวังไว

2.๗ วัตถุประสงคของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเขารับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
อสม. หมอประจําบานไดตามสมรรถนะที่กําหนด

2.8 กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขาอบรม

1. เปน อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
2. เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความพรอมในการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล ในการปฏิบัติหนาที่ อสม.
หมอประจําบาน
3. เปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติบทบาท อสม. หมอประจําบาน

2.9 สมรรถนะทีค่ าดหวัง

2.9.๑ สามารถสนับสนุนสงเสริมใหมี อสค. ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกครอบครัว
2.9.๒ สามารถเปนพี่เลี้ยงใหกับ อสค. ในการดูแลสุขภาพกลุมเปาหมายทุกครอบครัว
2.9.๓ สามารถดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออก
โรคเลปโตสไปโรซิส (ฉี่หนู) อื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่ได
2.9.4 สามารถดําเนินการสงเสริมสุขภาพ ลดอัตราการปวยโรคเรื้อรัง ปญหาสุขภาพจิต การ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติด และอุบัติเหตุ
2.9.5 สามารถถายทอดความรู ความเขาใจในเรื่องภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทาง
การแพทยใหกับ อสค. และประชาชน ได
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2.9.6 สามารถใชเครื่องมือสื่อสารและแอปพลิเคชันในการคัดกรอง ประเมินสุขภาพ โดยรวมเปนทีม
หมอครอบครัว ได
2.9.7 สามารถเปนแกนนําเครือขายในการดูแลสุขภาพ (อสม., อสค.) และจัดการสุขภาพ ในครอบครัว
และชุมชนได เชื่อมตอระบบบริการสุขภาพที่รัฐจัดใหได
2.9.8 สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพมาวางแผนและแกไขปญหา พรอมทั้งรายงาน
ผลในระบบ ได

2.10 โครงสรางหลักสูตร

ประกอบดวยเนื้อหาวิชา ๖ รายวิชา ดังนี้

ลําดับ

ชื่อวิชา

ระยะเวลา

๑

วิชา อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจําบาน

๓ ชั่วโมง

๒

วิชา การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่

๓ ชั่วโมง

๓

วิชา การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญ

๓ ชั่วโมง

๔

วิชา ภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย

๓ ชั่วโมง

๕

วิชา เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine )
และแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพ

๓ ชั่วโมง

๖

วิชา ผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม

๓ ชั่วโมง

2.11 ระยะเวลาในการฝกอบรม
จํานวน ๑๘ ชัว่ โมง

2.๑๒ เนื้อหาและมาตรฐานในแตละวิชา

2.๑๒.๑ วิชาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจําบาน เวลา ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงครายวิชา
เพื่อให อสม. หมอประจําบานมีความรูความเขาใจในบทบาทของ อสค. และ อสม.หมอประจําบาน มีทักษะ
ในการดูแลถายทอดองคความรูดานสุขภาพ การเยี่ยมบาน สงตอ และสรางเครือขายในชุมชนได
มาตรฐานรายวิชา
1. อสม. หมอประจําบานอธิบาย บทบาทและหนาที่ของ อสม.หมอประจําบาน และ อสค. ได
2. อสม. หมอประจํ า บ า นมี ค วามรู ค วามเข า ใจในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี อสค. ได ค รอบคลุ ม
กลุมเปาหมาย
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คําอธิบายรายวิชา

ความสําคัญของ อสค. และบทบาทของ อสม.หมอประจําบาน ทําหนาที่ในการดูแลสุขภาพของครอบครัว
การถายทอดความรอบรูดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพในพื้นที่ รวมถึงการสรางเครือขาย การสงตอระบบ
การดูแลสุขภาพครอบครัว เชื่อมโยงกับเครือขายระบบบริการสุขภาพ

2.๑๒.๒ วิชาการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่ เวลา ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงครายวิชา

เพื่อให อสม. หมอประจําบานมีความรูความเขาใจสาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปองกัน ควบคุมไมใหเกิด
โรคในพื้นที่

มาตรฐานรายวิชา

1. อสม. หมอประจําบานแสดงความรูความเขาใจสาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปองกัน ควบคุมไมใหเกิด
โรคในพื้นที่
2. อสม. หมอประจําบานสามารถอธิบายวิธีการแกปญหา วิธีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรค
ในพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของชุมชน

คําอธิบายรายวิชา

ความสําคัญและวิธีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่ เชน โรคไขเลือดออก โรควัณโรค
โรคพิษสุนัขบา โรคพยาธิใบไมตับ โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) โรคไขมาลาเรีย อื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่

2.๑๒.3 วิชา การสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญ เวลา ๓ ชั่วโมง
มาตรฐานรายวิชา

1. อสม. หมอประจําบาน อธิบายความสําคัญของการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู และการแกไขปญหา
สุขภาพที่สําคัญในพื้นที่ ไดแก ปญหาสุขภาพจิต ปญหาอุบัติเหตุและอุบัติภัย การดูแลแบบประคับประคองและ
ระยะทาย และปญหาดานสุขภาพในกลุมผูปวยเรื้อรัง ติดบานติดเตียง รวมทั้ง ผูมีภาวะพึงพิงในพื้นที่
2. อสม. หมอประจําบานอธิบายวิธีการการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู และการแกไขปญหาสุขภาพที่
สําคัญในพื้นที่ ไดแก ปญหาสุขภาพจิต ปญหาอุบัติเหตุและอุบัติภัย การดูแลแบบประคับประคองและระยะทาย
และปญหาดานสุขภาพในกลุมผูปวยเรื้อรัง ติดบานติดเตียง รวมทั้งผูมีภาวะพึงพิง และผูที่มีปญหาสุขภาพจิตในพื้นที่

คําอธิบายรายวิชา

ความสําคัญและวิธีการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู และการแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่ ไดแก
ปญหาสุขภาพจิต ปญหาอุบัติเหตุและอุบัติภัย และปญหาดานสุขภาพในกลุมผูปวยเรื้อรัง ติดบานติดเตียง รวมถึงผู
มีภาวะพึงพิง และผูที่มีปญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
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2.๑๒.๔ วิชา ภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย
วัตถุประสงครายวิชา

1. เพื่อให อสม. หมอประจําบานมีความรู ความเขาใจ การใชภูมิปญญาไทย สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ
แบบพึ่งตนเอง
2. เพื่อให อสม. หมอประจําบานมีความรู ความเขาใจ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาในการรักษาทางการแพทย
3. สงเสริมสุขภาพดวยหลักธรรมานามัย ซึ่งประกอบไปดวย กายานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทางกาย
จิตตานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจ ชีวิตานามัย คือการสงเสริมคุณภาพชีวิตและครอบครัว

มาตรฐานรายวิชา
สุขภาพ

1. อสม. หมอประจําบานอธิบายความสําคัญ ประโยชน และวิธีการใชภูมิปญญาไทย สมุนไพร เพื่อการดูแล

2. อสม. หมอประจําบานอธิบายความสําคัญ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาในการรักษาทางการแพทย

คําอธิบายรายวิชา

ความสํ า คั ญ ประโยชน และวิ ธี ก ารใช ภู มิ ป ญ ญาไทย สมุ น ไพร เพื่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพแบบพึ่ ง ตนเอง
และขอเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาในการรักษาทางการแพทย สงเสริมสุขภาพดวยหลักธรรมานามัย ซึ่งประกอบไปดวย
กายานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทางกาย จิตตานามัย คือการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจ ชีวิตานามัย คือการสงเสริม
คุณภาพชีวิตและครอบครัว รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ

2.๑๒.๕ วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และ
แอปพลิเคชั่นดานสุขภาพ เวลา ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงครายวิชา

เมื่อผานการอบรมแลว อสม. หมอประจําบาน มีความรู ความฉลาดรอบรู และสามารถใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine ) และแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพเพื่อการคัดกรอง การติดตาม
การสงตอผูปวย

มาตรฐานรายวิชา

อสม. หมอประจําบานอธิบายความสําคัญ ประโยชน และวิธีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย
โทรเวชกรรม (Telemedicine) และความฉลาดรอบรูการเลือกใชแอปพลิเคชั่นดานสุขภาพเพื่อการติดตามการสงตอ
ผูปวย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ

อสม. หมอประจําบาน เขาใจ
1. การใชเครื่องมือสื่อสารตรวจประเมินผลสุขภาพ (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่น การบันทึกขอมูล
การรายงาน และสงตอผูปวย และนําขอมูลสุขภาพมาวางแผนแกไขปญหาสุขภาพ
2. การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหถูกตอง
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือสื่อสาร (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่น
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คําอธิบายรายวิชา

ความสําคัญ ประโยชน และวิธีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine)
และความฉลาดรอบรู การใช แอปพลิเ คชั่ น ดานสุขภาพเพื่อการคัดกรอง ติดตาม และการสงตอผูปว ย รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของ

2.๑๒.๖ วิชา ผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม เวลา ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงครายวิชา

เมื่อผานการฝกอบรมแลว อสม. หมอประจําบาน สามารถ เปนผูนําและใชภาวะผูนําในการสรางทีม
เครือขาย ทีม อสม. อสค. เพื่อการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ติดเตียง ผูที่มีภาวะพึ่งพิง กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง

มาตรฐานรายวิชา

อสม. หมอประจําบาน สามารถเปนผูนํา ประสานงาน และบริหารจัดการทรัพยากร (Health Coacher
and Manager) ใหคําแนะนํา เปนพี่เลี้ยง เปนทีมรวมกับทีมหมอครอบครัว และถายทอดความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ
แกเครือขาย อสม. อสค. รวมทั้ง สามารถใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อการดูแล จัดการใหกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คําอธิบายรายวิชา

ความสํา คัญ แนวคิด ทฤษฎีการเปน ผูนํา ภาวะผูนํา การสรางการมีส วนรวม บทบาทของพี่เลี้ย งในการ
จัดการสุขภาพ การสงตอ วิธีการถายทอดความรูที่มีประสิทธิภาพ

2.๑๓. การประเมินผล

2.๑๓.๑ เกณฑการประเมิน
- อสม. ตองมีระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยรอยละ 80
- อสม. ที่ผานการฝกอบรมมีความรูและทักษะผานเกณฑที่กําหนดไมนอยกวารอยละ ๘๐
2.๑๓.๒ เครื่องมือที่ใชและวิธีการประเมินผล
- แบบทดสอบความรูกอน – หลังการฝกอบรม
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมการฝกอบรม อสม. หมอประจําบาน
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพหลังการฝกอบรม
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สวนที่ 3 แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.1 วิชาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจําบาน
วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

เพื่อให อสม. หมอประจําบาน
มีความรูความเขาใจใน
บทบาทของ อสค. และ อสม.
หมอประจําบาน มีทักษะใน
การดูแลถายทอดองคความรู
ดานสุขภาพ การเยี่ยมบาน
สงตอ และสรางเครือขายใน
ชุมชนได

1. ความสําคัญของ อสม.หมอประจํา
บาน และ อสค. ทําหนาที่ในการดูแล
สุขภาพของครอบครัว

1. บรรยาย
ความสําคัญ
บทบาทของ อสค.
และบทบาท อสม.
หมอประจําบาน

2. การถายทอดความรอบรูดาน
สุขภาพที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพใน
พื้นที่

2. แบงกลุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู

3. การสรางเครือขาย การสงตอระบบ
การดูแลสุขภาพครอบครัว เชื่อมโยงกับ 3. นําเสนอ และ
สรุปบทเรียน
เครือขายระบบบริการสุขภาพ
รวมกัน

สื่อ อุปกรณ
1. ใบความรู 1
2. ใบงาน 1 , 2 (กลุม)
3. คูมือ อสค. จากเว็บไซต
http://fv.phc.hss.moph.go.th/
4. คูมือ อสม.หมอประจําบาน
5. Clip Video อสค.ปฏิบัติงานในครอบครัว
- อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) จังหวัด
นนทบุรี (7.31 นาที)
https://www.youtube.com/watch?v=rvRymI_iIIk
6. กระดาษปรูฟ

เวลา
3 ชั่วโมง

การประเมิน
1. ทําแบบทดสอบ
กอน-หลังเรียน
2. ความถูกตองการ
ตอบใบงาน
3. การแลกเปลี่ยน
การตอบคําถาม
4.การสุมถาม
5. การสังเกต การมี
สวนรวม
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.2 วิชาการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่
วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

1. ความสําคัญ สาเหตุของโรค วงจรโรค/การคิดตอ
เพื่อให อสม. หมอประจํา
อาการโรค/การรักษา วิธีของการปฏิบัติตนในการ
บานมีความรูความเขาใจ
สาเหตุของการเกิดโรค
ปองกันโรค เชน
วิธีการปองกัน ควบคุมไมให
- โรคไขเลือดออก
เกิดโรคในพื้นที่
- โรควัณโรค
- โรคพิษสุนัขบา
- โรคพยาธิใบไมตับ
- โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู)
- โรคไขมาลาเรีย (*พื้นที่ 41 จังหวัด)
2. บทบาทของ อสม.หมอประจําบานในการปองกัน
ควบคุมโรค และการสรางจิตสํานักของประชาชนในการ
ปองกัน ควบคุมโรค เชน
- โรคไขเลือดออก
- โรควัณโรค

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู

1. บรรยายความสําคัญ
สาเหตุของโรค วงจร
โรค/การติดตอ อาการ
โรค/การรักษา วิธีของ
การปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคและการ
ปองกันการแพรกระจาย
โรคในบานและชุมชน

สื่อ อุปกรณ

1. ใบความรู 2
2. ใบงาน 2
3. คูมือการปองกัน
ควบคุมโรค
4. Clip Video เรื่องโรค
การปองกัน และควบคุม
โรค

2. แบงกลุมระดมสมอง
5. คูมือเรียนรู เขาใจวัณ
ตามใบงาน
โรคดวยตนเอง สําหรับ อส
3. นําเสนอ และสรุปผล ม.
การประชุมกลุม

เวลา

การประเมิน

3 ชั่วโมง 1.ทําแบบทดสอบกอน
- หลังเรียน
2.ความถูกตองการตอบ
ใบงาน
3.การสังเกต/การ
ซักถาม
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วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
- โรคพิษสุนัขบา
- โรคพยาธิใบไมตับ
- โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู)
- โรคไขมาลาเรีย (*พื้นที่ 41 จังหวัด) อื่นๆ ตามบริบทของ
พื้นที่

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู

สื่อ อุปกรณ

เวลา

การประเมิน
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.2.1 การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก
วัตถุประสงค
เมื่อผานการอบรมแลว อสม. หมอ
ประจําบาน สามารถ
1) อธิบายการคนหา คัดกรอง
ผูปวยสงสัยโรคไขเลือดออก
2) สํารวจ/กําจัดแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลาย
3) เปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา
ถายทอดความรู และคําแนะนํา
ประชาชนในการปองกันตนเองจาก
โรคไขเลือดออก
4) ติดตามและสงขอมูลผูปวย และ
ผลการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลายแกเจาหนาที่สาธารณสุขโดย
ใชเทคโนโลยี

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

1) ความรูเรื่องโรคไขเลือดออก การเฝาระวัง
1) การบรรยาย
ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก
2) การฝกปฏิบัติ
2) แนวทางการสรางการตระหนักรูและปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกแกประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
3) การใช Application อสม.ออนไลนในการ
รายงานการคัดกรองผูปวยสงสัยไขเลือดออกและ
การสํารวจลูกน้ํายุงลาย

สื่อ อุปกรณ
1) สไลดนําเสนอ
2) วีดีทัศน

เวลา
15 – 20 นาที

การประเมิน
- ทําแบบทดสอบกอน หลังเรียน
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.2.2 การปองกัน ควบคุมและ ดูแลรักษาวัณโรค
วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

-สไลด
เมื่อผานการอบรมแลว อสม. หมอ กรอบเนื้อหาสําหรับการอบรมหลักสูตรยกระดับการพัฒนา - การบรรยาย
นําเสนอ
ประจําบาน สามารถ
หมอประจําบาน (อสม. หมอประจําบาน) ใน 4 เรื่อง ดังนี้
- ฝกปฏิบัติการคัด
1. อธิบายหลักการเกิดโรค การ
1. หลักการเกิดโรค การติดตอ การปองกันควบคุมโรค และ กรองวัณโรคดวย -วีดีทัศน
ติดตอ การปองกันควบคุมโรค และ การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในบานและชุมชน แบบคัดกรอง
การปองกันการแพรกระจายเชื้อ
- ฝกปฏิบัติการเปน
2. การคัดกรองเพื่อคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยงดวย
วัณโรคได
พี่เลี้ยงดูแลการ
เชน ผูสัมผัสใกลชิด, ผูมีอาการสงสัยวัณโรค รวมถึง
2. ถายทอดความรู และคําแนะนํา
รับประทานยาโดย
แนวทางในการสงตอ เพื่อวินิจฉัย เชน การถายภาพรังสี
ประชาชนในการปองกันควบคุมวัณ
การสังเกตตรง
ทรวงอกและตรวจเสมหะ
โรคได
(DOT)
3. การกํากับติดตาม และดูแลรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง
3. อธิบายวิธีการและคัดกรองวัณ
- ฝกปฏิบัติการ
ดวยวิธีการดูแลการรับประทานยาโดยการสังเกตตรง
โรคในประชากรกลุมเสี่ยงได
(DOT: directly observe treatment) และการติดตาม รายงานขอมูลการ
คนหาและการ
4. เปนพี่เลี้ยงดูแลการรับประทาน ประเมินผลขางเคียงจากการใชยา
รับประทานยา
ยาโดยการสังเกตตรง (DOT) ได
4. การรายงานขอมูลคนหาผูปวยวัณโรคและการ
รักษาวัณโรค
5. กํากับ ติดตามดูแลรักษา ผูปวย รับประทานยารักษาวัณโรค (DOT) ผานระบบรายงานบน
(DOT)
เว็บไซด หรือ Application บน Smart phone ใหกับ รพ.
วัณโรคและรายงานขอมูลแก
เจาหนาที่สาธารณสุขโดยใช
สต. (อยูระหวางการพัฒนา)
เทคโนโลยีได

เวลา

การประเมิน

เรื่องที่ 1 เวลา
15 นาที

เรื่องที่ 1 แบบทดสอบกอน หลังเรียน

เรื่องที่ 2 เวลา
30 นาที

เรื่องที่ 2 สังเกตการปฏิบัติการ
คัดกรองวัณโรคไดอยางถูกตอง

เรื่องที่ 3 เวลา
30นาที

- ทําแบบทดสอบกอน - หลัง
เรียน

เรื่องที่ 4 เวลา
15 นาที

เรื่องที่ 3 สังเกตการปฏิบัติการ
เปนพี่เลี้ยงดูแลการรับประทาน
ยาโดยการสังเกตตรง (DOT)
- ทําแบบทดสอบกอน – หลัง
เรียน
เรื่องที่ 4 มีการรายงานขอมูล
คนหาผูปวยวัณโรคและการ
รับประทานยารักษาวัณโรค
(DOT) ผานระบบรายงานบนเว็บ
ไซดไดอยางถูกตอง
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.2.3 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
วัตถุประสงค
เมื่อสิ้นสุดการอบรม อสม.
หมอ.ประจําบาน
1. ทราบสาเหตุของการเกิด
โรค การติดตอ อาการที่พบ
ในคน และสัตว และการ
ปองกันตนเองจากโรคพิษ
สุนัขบา
2. ถายทอดความรู และให
คําแนะนําในการปองกันโรค
พิษสุนัขบาใหแกประชาชนได

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู

1. บรรยายสาเหตุของการเกิดโรค
การติดตอ อาการที่พบในคน และ
1. ทราบสาเหตุของการเกิด
สัตว และการปองกันตนเองจาก
โรค การติดตอ อาการที่พบใน
โรคพิษสุนัขบา
คน และสัตว และการปองกัน
2. ชมวีดีทัศน
ตนเองจากโรคพิษสุนัขบา
กรอบเนื้อหาในการอบรม

สื่อ อุปกรณ
1. ใบความรูโรคพิษสุนัขบา
2. สื่อการสอนเรื่องพิษสุนัขบา
3. วีดีทัศนเรื่องโรคพิษสุนัขบาตางๆ ในชอง รูกัน
ทันโรค

https://www.youtube.com/channel/UCbe
2. บทบาทของ อสม.หมอ
3. แสดงบทบาทสมมติ (Role play)
wflo59uOdLGFUh71DPiQ
ประจําบานในการปองกันโรค
พิษสุนัขบา

เวลา

การประเมิน

30 นาที

1. แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม
2. การสังเกต
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.2.4 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมไมใหเกิดโรคพยาธิใบไมตับ
วัตถุประสงค
เมื่อสิ้นสุดการอบรม
อสม.หมอ.ประจําบาน

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
กรอบเนื้อหาในการอบรม

1. สถานการณ สาเหตุ การ
ตรวจวินิจฉัย อาการ การรักษา
1. ทราบสถานการณ
สาเหตุ การตรวจวินิจฉัย อาการแทรกซอน และการ
อาการ การรักษา อาการ ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
แทรกซอนและการ
2.บทบาทของ อสม.หมอประจํา
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ บานในการปองกันและการสราง
2. ถายทอดความรู และ จิตสํานักของประชาชนในการ
ใหคําแนะนําประชาชนใน ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
การปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับได

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

1. บรรยายสถานการณ 1. ใบความรู 4 เรื่องโรคพยาธิใบไมตับ
สาเหตุ การตรวจวินิจฉัย
2. สื่อการสอนเรื่องพยาธิใบไมตับและพยาธิอื่นๆตามลิงค
อาการ การรักษา
อาการแทรกซอนและ
การปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับ
2. ชมวีดีทัศน
3. แบงกลุมๆละไมเกิน 3. วีดีทัศนเรื่องโรคพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอน้ําดีตามลิงค
10 คน ทํากิจกรรมตาม https://www.youtube.com/watch?v=6gccR8iA8Wo&t=140s
ใบงานที่ 4
4. นําเสนอผลการ
แบงกลุม

https://www.youtube.com/watch?v=B4pP8g8aoa8&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=TVuauAPY0GQ&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=2u9A9gN-9Uk

4. ใบงานที่ 4

เวลา
30 นาที

การประเมิน
1.แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม
2. การสังเกต
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.2.5 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส
วัตถุประสงค
เมื่อสิ้นสุดการอบรม
อสม.หมอ.ประจําบาน
1. ทราบสถานการณโรค
กลุมเสี่ยง สาเหตุของการ
เกิดโรค การติดตอ อาการ
และการรักษา และการ
ปองกันโรคเลปโตสไปโรสิส
2. ถายทอดความรู และให
คําแนะนําในการปองกัน
โรคเลปโตสไปโรสิสใหแก
ประชาชนได

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

1. ทราบสถานการณโรค กลุมเสี่ยง
สาเหตุของการเกิดโรค การติดตอ
อาการและการรักษา และการปองกัน
โรคเลปโตสไปโรสิส

1. บรรยายสถานการณโรค กลุม 1. ใบความรูโรคเลปโตสไปโรสิส
เสี่ยง สาเหตุของการเกิดโรค การ
ติดตอ อาการและการรักษา และ 2. สื่อการสอนเรื่องโรคเลปโตสไปโรสิส
การปองกันโรคเลปโตสไปโรสิส https://www.riskcomthai.org/2017/detail.p
hp?id=35968&m=media&gid=1-004-004
2. ชมวีดีทัศน

2. บทบาทของ อสม.หมอประจําบาน
ในการปองกันโรคเลปโตสไปโรสิส

3. แสดงบทบาทสมมติ
(Role play)

กรอบเนื้อหาในการอบรม

3. วีดีทัศนเรื่องโรคเลปโตสไปโรสิส
https://youtu.be/yjZS9M0-_CQ
https://youtu.be/3BRL_qhllJs

เวลา

การประเมิน

30 นาที 1. แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม
2. การสังเกต
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.2.6 การติดตามการกินยา การคนหาผูปวยและการเฝาระวังควบคุมโรคไขมาลาเรีย
วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

เมื่อสิ้นสุดการอบรมแลว อสม. หมอประจํา
บาน สามารถ

- ความรูเรื่องโรคไขมาลาเรียดานสาเหตุ การติดตอ
การปองกัน การตรวจรักษา การกินยาและมาตรวจ
ตามนัด
ขอความสําคัญในการสื่อสารเรื่องโรคไขมาลาเรีย

1. อธิบายเรื่องโรคไขมาลาเรียดานสาเหตุ
การติดตอ การปองกัน การตรวจรักษา การ
กินยาและมาตรวจตามนัด
2. ถายทอดความรู และใหคําแนะนําแก
ประชาชนในการเฝาระวังและปองกันโรคไข
มาลาเรีย
3. แนวทางการติดตามการกินยาและการมา
ตรวจตามนัดของผูปวยมาลาเรีย
4. อธิบายหลักการคนหา คัดกรองผูสงสัยติด
เชื้อโรคไขมาลาเรีย
5. อธิบายหลักการเฝาระวังโรคไขมาลาเรีย

- ความสําคัญของการกินยาใหครบและมาตรวจ
ตามนัด
- แนวทางการติดตามการกินยาและการมาตรวจ
ตามนัดของผูปวยมาลาเรีย
- หลักการคนหา คัดกรองผูสงสัยติดเชื้อโรคไข
มาลาเรีย ในกิจกรรม CIS ของหมูบานแพรเชื้อ
- หลักการเฝาระวังโรคไขมาลาเรีย

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู
การบรรยาย

สื่อ อุปกรณ
- สไลดนําเสนอ

เวลา

การประเมิน

10 นาที

- แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม

- วีดีทัศน
10 นาที
10 นาที
10 นาที
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3 วิชาการสงเสริมสุขภาพและแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญ
วัตถุประสงค
เพื่อให อสม. หมอประจําบานมี
ความรูความเขาใจและทักษะการ
ดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู
สงเสริม และการแกไขปญหา
สุขภาพที่สําคัญในพื้นที่ และกลุม
ผูปวยเรื้อรัง ติดบานติดเตียง และ
ภาวะพึงพิง

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
1. ความสําคัญ สาเหตุของโรค อาการ
โรค/การรักษา วิธีของการปฏิบัติตนใน
การสงเสริมสุขภาพ ไดแก
- การเฝาระวัง ปองกัน ปญหา
สุขภาพจิต

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

1. บรรยายความสําคัญสาเหตุของ 1. ใบความรู 3
โรค อาการโรค/การรักษา วิธีของ
2. ใบงาน 3
การปฏิบัติตนในการสงเสริม
สุขภาพ
3. คูมือการสงเสริมสุขภาพ

2. แบงกลุมระดมสมองตามใบงาน 4. คูมือเรียนรู เขาใจวัณโรคดวย
ตนเอง สําหรับ อสม.
- การเฝาระวัง ปองกัน โรคเบาหวาน และ 3. นําเสนอ และสรุปผลการ
ความดันโลหิตสูง
ประชุมกลุม
5. สุขภาพจิตที่สําคัญ สําหรับ อส
ม. หมอประจําบาน
- การปองกันการบาดเจ็บจากการจราจร 4.แบงกลุมฝกปฏิบัติการเปนพี่
ในชุมชน การปฐมพยาบาลและการ
เลี้ยงดูแลการรับประทานยาโดย
ชองทางขอมูลองคความรูเพิ่มเติม:
ชวยเหลือเบื้องตน
การสังเกตตรง (DOT)
www.sorporsor.com
- การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ
www.thaimentalhealth.com
ผูสูงอายุและผูปวย ติดบาน ติดเตียง
- การดูแลสุขภาพชองปากของผูปวยติด
บาน ติดเตียง
- การสงเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ เด็ก
อายุ 0-5 ป และผูสูงอายุ
- การปองกันการบาดเจ็บจากการจราจร

www.dmh.go.th

เวลา

การประเมิน

1.ทํา
3 ชั่วโมง แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม
2.ความถูก
ตองการตอบ
ใบงาน
3.การสังเกต/
การซักถาม

24

วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
ในชุมชน การปฐมพยาบาลและการ
ชวยเหลือเบื้องตน
2. วิธีการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน ฟนฟู
และการแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญใน
พื้นที่ ไดแก
- ปญหาสุขภาพจิต
- ปญหา โรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง
- ปญหาการบาดเจ็บจากการจราจรใน
ชุมชน การปฐมพยาบาลและการ
ชวยเหลือเบื้องตน
- ปญหาการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุและผูปวย ติดบาน ติด
เตียง
-ปญหา การดูแลสุขภาพชองปากของ
ผูปวยติดบาน ติดเตียง
- ปญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ เด็กอายุ
0-5 ป และผูสูงอายุ
- ปญหาการบาดเจ็บจากการจราจรใน

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

เวลา

การประเมิน
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วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
ชุมชน การปฐมพยาบาลและการ
ชวยเหลือเบื้องตน
3.วิธีการกํากับติดตาม และดูแลรักษา
ผูปวยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง ดวยวิธีการดูแล
การรับประทานยาโดยการสังเกตตรง
(DOT: directly observe treatment)
และการติดตาม ประเมินผลขางเคียงจาก
การใชยา

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

เวลา

การประเมิน
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3.1 การเฝาระวัง ปองกัน ปญหาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค
เมื่อผานการอบรมแลว อสม.
หมอประจําบาน สามารถ

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู

1.ความเขาใจสุขภาพจิต สุขภาพจิตไมใชแคผูที่เจ็บปวย - การบรรยาย
ทางจิต แต รวมไปถึงคนทั่วไปในสังคมลวนเกี่ยวของกั บ
- การฝกปฏิบัติการคัดกรอง 2Q
สุขภาพจิต
- การฝกปฏิบัติการใหการ
๒. การดูแลสุขภาพจิตตามกลุมวัย
ชวยเหลือเบื้องตน ดวยการรับ
สุ ข ภาพจิ ต เกี่ ย วข อ งกั บ ทุ ก คน ตั้ ง แต เ กิ ด จนเสี ย ชี วิ ต ฟง และใหกําลังใจ

1. วิเคราะห จําแนก แบงกลุมผู
ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปญหา
สุขภาพจิต
2. ใหการดูแลและใหการ
ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งดู แ ลประชาชนในแต ล ะช ว งวั ย เพื่ อ ให มี
ชวยเหลือดานสุขภาพจิตแกผู
ที่มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน สุขภาพจิตที่ดี
ได
3.เทคนิคการดูแล ชวยเหลือผูที่มีปญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน ดวย 3 ส plus ไดแก
1.สอดสองมองหา คือการเยี่ยมบานและการมองหาผู
ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปญหาสุขภาพจิตและผูที่มีปญหา
สุขภาพจิตในชุมชนของตนเอง
2.ใสใจรับฟง และการชวยเหลือเบื้องตน การใหการ
ชวยเหลือตามสภาพปญหาและความจําเปนของผูที่มี
ปญหาสุขภาพจิต

สื่อ อุปกรณ
1) สไลดนําเสนอ
2) แบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศรา 2Q
*สามารถ Download
เอกสารองคความรูเพิ่มเติม
ไดที่
www.thaimentalhealth.
com

เวลา

การประเมิน

45-60
นาที

- แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม
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วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
3.การส ง ต อ เชื่ อ มโยง ส ง ต อ ข อ มู ล ผู ที่ มี ป ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต ให กับ เจา หน าที่ ส าธารณสุข ในพื้น ที่ เพื่อ ให
ผูปวยไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง และไดรับการดูแลที่สูงขึ้น
4.การติดตามตอเนื่อง เพื่อใหผูปวยจิตเวช และผูที่มี
ปญหาสุขภาพจิตที่อาศัยอยูในชุมชนไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่องในชุมชน

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู

สื่อ อุปกรณ

เวลา

การประเมิน

28

แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3.2 การเฝาระวัง ปองกัน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

เมื่ อ ผ า นการอบรมแล ว อสม. หมอประจํ า บ า น 1. ความรูเรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วิธกี ารวัดความดันโลหิตตามขั้นตอนไดอยาง
สามารถ
ถูกตอง รวมถึงการแปล วิเคราะห จําแนก
1. วิเคราะห จําแนก แบงกลุมตามระดับความเสี่ยง–
แบงกลุมตามระดับความเสี่ยง
คนหาปจจัยเสี่ยงในระดับบุคคล
- ความสําคัญและเทคนิคการวัดความดันโลหิตที่
2. จัดโปรแกรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงใหเหมาะกับแตละ
บาน และการแปลผล
บุ ค คล (บุ ห รี่ เหล า อาหารเค็ ม อาหารไขมั น สู ง
อาหารพลังงานสูง ความอวนและกิจกรรมทางกาย)– 2. เทคนิคในการจัดโปรแกรมการจัดการปจจัย
เสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการ
เพิ่มทักษะในการจัดการตนเอง
ติดตาม ประเมินผล
3. เป น แกนนํ าในการสร า งความตระหนั กและ
3. เทคนิคการสรางความตระหนักและจัดการ
จัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการลดปจจัยเสี่ยง
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการลดปจจัยเสี่ยงในชุมชน
4. ใหคําปรึกษา และแนะนํากลุมเสี่ยง และกลุมปวย
และองคกรตางๆ
ในการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต
4. เทคนิคการใหคําปรึกษา และแนะนํากลุมเสี่ยง
5. ติดตามและสงขอมูลแกเจาหนาที่สาธารณสุขโดย
และกลุมปวย ในการปฏิบัติตัวเพื่อใหควบคุมระดับ
ใชเทคโนโลยี
ความดันโลหิต

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

1. การบรรยาย

1) สไลดนําเสนอ

2. การฝกปฏิบัติวัด
ความดันโลหิต

2) วีดีทัศน

3. การคัดกรอง
โรคเบาหวาน

3) เครื่องวัดความ
ดันโลหิต

เวลา

การประเมิน

30 นาที – 1 - แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
ชั่วโมง
อบรม
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3.3 การปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรในชุมชน การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน
วัตถุประสงค
1. อสม. มีทักษะในการประเมิน
ความเสี่ยงและใหคําแนะนํา สราง
ความตระหนักแกคนในชุมชนใน
การปองกันการบาดเจ็บจาก
การจราจร
2. อสม.มีทักษะในการปฐม
พยาบาล ชวยเหลือผูบาดเจ็บ
เบื้องตนไดอยางเหมาะสม

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู

1. อสม.เรียนรูการวิธีการประเมินความเสี่ยงการ 1.บรรยายใหความรู และ
ปรับทัศนคติดานความ
บาดเจ็บจากการจราจรของคนในชุมชน
ปลอดภัย
2. อสม.วิเคราะหและนําผลการประเมินความ
2.เขากลุมฝกปฏิบัติการ
เสี่ยงมาใชในการใหคําแนะนํา สรางความ
เรียนรูวิธีการประเมินและ
ตระหนักแกคนในชุมชน และสรางมาตรการ
วิเคราะหความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยในระดับชุมชนได
นํามาใชในการใหคําแนะนํา
3. อสม.เรียนรูการปฐมพยาบาลและการ
สรางความตระหนักแกคนใน
ชวยเหลือผูบาดเจ็บเบื้องตน รวมถึงวิธีการสงตอ
ชุมชน และสรางมาตรการใน
และหมายเลขดวน 1669
ระดับชุมชน
*4. การชวยฟนคืนชีพ (CPR)
3.บรรยายการชวยเหลือ

สื่อ อุปกรณ
1.สไลด คลิปวีดิโอ
2.อุปกรณการปฐม
พยาบาล
3.แบบประเมินความเสี่ยง
การบาดเจ็บจาก
การจราจรของคนในชุมชน
Download ไดที่ เว็บไซต
กองโรค

ไมติดตอ กลุมงานปองกัน
การบาดเจ็บจากากร
ผูบาดเจ็บเบื้องตนและสาธิต จราจร
วิธีการปฐมพยาบาล
www.thaincd.com

เวลา
15 นาที

การประเมิน
1.แบบทดสอบกอนหลังการอบรม
2. ประเมินการแสดง
ความคิดเห็นและ
ทัศนคติ
3. ประเมินการปฏิบัติ
รายบุคคล
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3.4 การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและผูปวย ติดบาน ติดเตียง
วัตถุประสงค
1.เพื่อให อสม.สามารถ
ถายทอดองคความรูเรื่อง
การจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอผูสูงอายุหรือ
ผูปวย ติดบาน ติดเตียง
2.เพื่อให อสม.สามารถ
ถายทอดองคความรูเรื่อง
การจัดการยาและ
ของเสียจากกาเจ็บปวยที่
เกิดจากผูปวยติดบาน ติด
เตียง อยางถูกหลัก
สุขาภิบาลได

เนื้อหา / แนวคิดรวบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู

1.วิธีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 1. การบรรยาย
ตอผูสูงอายุหรือผูปวย ติดบาน ติด
2 การถามตอบปญหาที่พบ
เตียง
ในชุมชน
2. วิธีจัดการจัดการยาและของเสีย
จากการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นจากผูสูงอายุ
หรือผูปวย ติดบาน ติดเตียง

สื่อ อุปกรณ

เวลา

1.คูมือการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียง

15 นาที แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม

ลิ้งคการดาวนโหลดคูมือ
http://env.anamai.moph.go.th/more_news.
php?cid=67

การประเมิน
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3.5 การดูแลสุขภาพชองปากของผูปวยติดบาน ติดเตียง
วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรวบยอด

เพื่อให อสม.หมอประจําบาน มี
ความรูความเขาใจ และทักษะ
การดูแล ชวยเหลือ สงเสริม
ปองกัน การดูแลสุขภาพชองปาก
ของผูปวยติดบาน ติดเตียง

1.วิธีการดูแลชวยเหลือ ปองกัน
ฟนฟู และการแกปญหาสุขภาพที่
สําคัญในพื้นที่ ไดแก การดูแล
สุขภาพชองปากของผูปวย

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู
1. ดูคลิปการทําความ
สะอาดฟนผูปวยติดเตียง
5.50 นาที

การมีโรคในชองปาก จะทําให
2.แลกเปลีย่ นประสบการณ
โรคเรื้อรังที่ เปน อยูควบคุมยากขึ้ น
การดูแลชองปากผูปวยติด
ดังนั้นการทําความสะอาดชองปาก
เตียง
อยางมีคุณภาพจะชวยลดจุลินทรีย
ในชองปาก เเละลดการลุกลามของ
โรคเรื้อรังได

สื่ออุปกรณ
1.ใบความรู
2.อินโฟกราฟฟคการตรวจและการทําความสะอาด
ฟน
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_li
nk.php?nid=2954&filename=dental_health_
media
3.คลิปวิดีโอ เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได 9.45 นาที
https://www.youtube.com/watch?v=VP6uoc
jz3yA
4*คลิปวิดโี อการแปรงฟนถูกวิธี 2.40 นาที
https://1th.me/V16k
5**คลิปวิดโี อการตรวจชองปากดวยตนเอง 1.37
นาที
https://1th.me/HOhw
หมายเหตุ:* สามารถดูดวยตนเองตามลิงคได

เวลา

การประเมิน

15 นาที

1.แบบทดสอบกอนหลังการอบรม
2.สังเกตพฤติกรรม
การเขารวมการ
ฝกอบรม
3.สังเกตการฝก
ปฏิบัติหลังการ
ฝกอบรม
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วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรวบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรม
เรียนรู

สื่ออุปกรณ
การดูแลสุขภาพชองปากของผูปวย สามารถหาขอมูล
เพิ่มเติม จาก
1. หลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ
https://drive.google.com/file/d/1j1vVJTmJHk3AgKm
51Hkb2ZCl30Ne7ioF/view
2. คลิปวิดีโอ เรื่อง การทําความสะอาดฟนผูปวยติดเตียง
5.50 นาที
https://1th.me/YmmJ
3. การทําความสะอาดฟนเทียม
https://www.youtube.com/watch?v=wAHfnuHe2vc
4. คลิปวิดีโอการแปรงฟนถูกวิธี 2.40 นาที
https://1th.me/V16k
5. คลิปวิดีโอการตรวจชองปากดวยตนเอง 1.37 นาที
https://1th.me/HOhw
6. อินโฟกราฟค เรื่อง การตรวจและทําความสะอาดชองปาก
ของผูสูงอายุ
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php
?nid=2954&filename=dental_health_media
7. Application ฟนดี ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.palmfuture.fund&hl=th
8. LINE@ ฟนสวยพลิกไทย
ID : @funsuayplikthai หรือเขาลิ้งค
https://line.me/R/ti/p/%40lsw3228k
9. เพจฟนสวยฟาผา

https://www.funsuayfapha.com/

เวลา

การประเมิน
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3.6 การสงเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ เด็กอายุ 0-5 ป และผูสูงอายุ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
สามารถบอกถึง
- ความสําคัญของการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมของหญิงตั้งครรภ เด็กอายุ 0-5 ป
และผูสูงอายุ
- หลักการจัดอาหาร
- ปริมาณอาหารที่ควรไดรับ
- มีทักษะในการจัดเตรียมอาหารใหเหมาะสม
ตามวัย
- ความสําคัญและความถี่การกินยาเม็ด
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิกสําหรับหญิงตั้งครรภ
และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกดวยนมแม 6
เดือน
-ความสําคัญและความถี่การกินยาน้ําเสริม
ธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน-5 ป

เนื้อหา
- ความสําคัญของการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมของหญิงตั้งครรภ เด็กปฐมวัย
และผูสูงอายุ
- หลักการจัดอาหาร
- ปริมาณอาหารของหญิงตั้งครรภ เด็ก
อายุ 0-5 ป และผูสูงอายุ
- ความสําคัญและความถี่การกินยาเม็ด
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิกสําหรับหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกดวย
นมแม 6 เดือน
-ความสําคัญและความถี่การกินยาน้ํา
เสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน-5 ป

กิจกรรม
-บรรยาย (15 นาที)
-สาธิตและฝกปฏิบัติ
โดยจัดเปนฐาน 2 ฐาน
คือ ฐานที่ 1 อาหาร
ทารกอายุ 6-12 เดือน
ฐานที่ 2 อาหารหญิง
ตั้งครรภ เด็กอายุ 1-5
ป และผูสูงอายุ ฐานละ
30 นาที
(1 ชั่วโมง 30 นาที)

สื่อ/อุปกรณ
-เอกสารบรรยาย
-หุนจําลองอาหาร
-อาหารสด
-จาน ชาม ถวย ทัพพี ชอน
ชา ชอนกินขาว

เวลา
การประเมินผล
1 ชั่วโมง -แบบทดสอบกอน45 นาที หลังการอบรม
-การสังเกตจากการ
ฝกปฏิบัติ
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.3.7 การปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรในชุมชน การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน
วัตถุประสงค
1. อสม. มีความรู ทัศนคติ และทักษะในการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใหคําแนะนําสรางความ
ตระหนักแกคนในชุมชนในการปองกันการ
บาดเจ็บจากการจราจร
2. อสม.มีความรูและทักษะในการปฐมพยาบาล
ชวยเหลือผูบาดเจ็บเบื้องตนไดอยางเหมาะสม

เนื้อหา/แนวคิดรวบยอด
1. อสม.เรียนรูวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงการบาดเจ็บจาก
การจราจรของคนในชุมชน

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู
1.บรรยายใหความรู และปรับ
ทัศนคติดานความปลอดภัย

2.เขากลุมฝกปฏิบัติการเรียนรู
2. อสม.วิเคราะหและนําผลการ วิธีการประเมินและวิเคราะหความ
ประเมินความเสี่ยงมาใชในการให เสี่ยงและนํามาใชในการให
คําแนะนําสรางความตระหนักแก คําแนะนํา สรางความตระหนักแก
คนในชุมชน และสรางมาตรการ คนในชุมชน และสรางมาตรการใน
ความปลอดภัยในระดับชุมชนได ระดับชุมชน

สื่ออุปกรณ
1.สไลด คลิปวีดิโอ
2.อุปกรณการปฐม
พยาบาล
3.แบบประเมินความ
เสี่ยงการบาดเจ็บจาก
การจราจรของคนใน
ชุมชน

3.อสม.เรียนรูการปฐมพยาบาล 3.บรรยายการชวยเหลือผูบาดเจ็บ Download ไดที่
เบื้องตนและสาธิตวิธีการปฐม
และการชวยเหลือผูบาดเจ็บ
เวบไซต
เบื้องตน รวมถึงวิธีการสงตอ และ พยาบาล
กองโรคไมติดตอ
หมายเลขดวน 1669
กลุมงานปองกันการ
บาดเจ็บจากากรจราจร
www.thaincd.com

เวลา

การประเมิน

15 นาที

1. ประเมินการ
แสดงความ
คิดเห็นและ
ทัศนคติ
2. ประเมินการ
ปฏิบัติรายบุคคล
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.4 วิชาภูมิปญญาไทย สมุนไพร และการใชกัญชาทางการแพทย
วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

1. เพื่อให อสม. หมอประจําบานมี
1. ความสําคัญของคุณคาภูมิปญญา
ความรู ความเขาใจ การใชภูมิปญญา ทางการแพทยแผนไทย
ไทย สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ
2. ขอบงใชของยาสามัญประจําบาน
แบบพึ่งตนเอง
แผนโบราณ ยาสมุนไพร และสมุนไพร
2. เพื่อให อสม. หมอประจําบานมี
ในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ใชบอย
ความรู ความเขาใจ ขอเท็จจริง
หลักการใชยาสมุนไพรอยางปลอดภัย
เกี่ยวกับกัญชาในการรักษาทาง
แนวทางการเฝาระวังความปลอดภัย
การแพทย
จากการใชยาสมุนไพร เพื่อการดูแล
3. สงเสริมสุขภาพดวยหลักธรรมานา สุขภาพแบบพึ่งตนเอง
มัย ซึ่งประกอบไปดวย กายานามัย
3. ขอบงใช หลักการใชยาสมุนไพร
คือการสงเสริมสุขภาพทางกาย จิตตา อยางปลอดภัย แนวทางการเฝาระวัง
นามัย คือการสงเสริมสุขภาพทาง
ความปลอดภัย ของตํารับยาแผนไทยที่
จิตใจ ชีวิตานามัย คือการสงเสริม
มีกัญชาปรุงผสมอยูเพื่อรักษาโรคตาม
คุณภาพชีวิตและครอบครัว
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
4. สงเสริมสุขภาพดวยหลักธรรมานา
มัย ซึ่งประกอบไปดวย
- กายานามัย คือการสงเสริมสุขภาพ

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

เวลา

การประเมิน

3 ชั่วโมง 1.แบบทดสอบ
กอน-หลังการ
อบรม
2. ความถูก
ตองการ
https://www.dtam.momo.go.th/index.php?opopti=
ตอบใบงาน
com_content&vivi=article&id=4779:aapplicatio3.การสังเกต

1. จัดฐานการ
1. ใบความรู 4
เรียนรูแบงกลุม
ผูเรียนกลุม 10 คน 2. ใบงาน 4
ระดมสมองโดยให 3. แอปพลิเคชัน สมุนไพรเฟรส
เรียนรูตามใบงาน

2. นําเสนอ และ
สรุปผลการประชุม samunprai-first&catid=62:2017-08-02-02-23กลุม
11&Itemid=515&lang=th
4.เอกสารสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
เพิ่มเติมไดตามลิ้งคนี้

http://www1.si.mahidma.ac.th/km/sites/def
adef/files/82_1.pdf
5. ลิง้ คความรูบริการประชาชนจากกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
https://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=
com_content&view=article&id=1885&Itemid=428&
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วัตถุประสงค

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

ทางกาย

lang=th 3. Clip Video

- จิตตานามัย คือการสงเสริมสุขภาพ
ทางจิตใจ

6. Clip Video เรื่องการปฏิบัติตนในการสงเสริม
สุขภาพ

- ชีวิตานามัย คือการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัว

- เรื่อง ทาฤาษีดัดตนบริหารรางกาย

https://www.youtube.com/watch?v=nQCwNHnM0
Xk&feature=youtu.be

- ลิ้งคความรูบริการประชาชนจากกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
https://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=
com_content&view=article&id=1885&Itemid=428&
lang=th

7. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทยโดย
แพทยสภา
8. คําแนะนําการใชกัญชาทางการแพทย กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข

เวลา

การประเมิน
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.5 วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นดาน สุขภาพ***
วัตถุประสงค
เมื่อผานการอบรมแลว อสม.
หมอประจําบาน มีความรู
ความฉลาดรอบรู และสามารถ
ใชเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การแพทย โทรเวชกรรม
(Telemedicine )และ
แอปพลิเคชั่นดานสุขภาพเพื่อ
การคัดกรอง การติดตามการสง
ตอผูปวย

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

1. ความสําคัญ ประโยชน และวิธีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทาง 1. จัดฐานการ
การแพทย โทรเวชกรรม (Telemedicine )
เรียนรูแบงกลุม
ผูเรียนกลุม 10
- การใชเครื่องมือสื่อสารตรวจประเมินผลสุขภาพ
คน ระดมสมอง
(Telemedicine) และแอปพลิเคชั่น การคัดกรอง การบันทึก
โดยใหเรียนรู
ขอมูล การรายงาน และสงตอผูปวย และนําขอมูลสุขภาพมา
ตามใบงาน
วางแผนแกไขปญหาสุขภาพ
- ระบบใหคําปรึกษาดานสุขภาพทางไกลผาน Smart phone 2. การสอน
แสดงและฝก
2. การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติให ปฏิบัติ
ถูกตอง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. นําเสนอ และ
3. ความสามารถในการใชแอฟพลิเคชั่นดานการปองกันควบคุม
สรุปผลการ
คนหาผูปวยวัณโรคและการกํากับติดตามการรับประทานยารักษา เรียนรูรวมกัน
วัณโรค (DOT) ผานระบบ online เว็บไซด หรือ Application บน
Smart phone

สื่อ อุปกรณ
1. ใบความรู 5
2. Clip Video เรื่อง
วิธีการใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางการแพทย
โทรเวชกรรม
(Telemedicine ) และ
แอปพลิเคชั่นดาน
สุขภาพ ดูที่ www.อสม.
com
3. Application
SMART อสม.
4. ระบบการคนหาและ
DOT Online ผานเว็บ
ไซดหรือ Application
บน Smart phone

เวลา

การประเมิน

3 ชั่วโมง 1. อสม. ตอง
ลงทะเบียนใน
แอปพลิเคชั่น SMART
อสม. โดยใสขอมูล
สวนตัวไดครบถวน
2. อสม. ตองสามารถ
ใสขอมูลใน
แอปพลิเคชั่น SMART
อสม. สวนการติดตาม
ผูปวย และการสงแบบ
อสม.1 ไดถูกตอง
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แผนการเรียนรูหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
3.6 วิชาผูนําการสรางสุขภาพแบบมีสวนรวม
วัตถุประสงค
เมื่ อ ผ า นการฝ ก อบรมแล ว อสม.
หมอประจําบาน สามารถ เปนผูนํา
และใช ภ าวะผู นํ า ในการสร า งที ม
เครือขาย ทีม อสม. อสค. เพื่อการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ติดเตียง ผูที่มี
ภาวะพึ่งพิง กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรู

สื่อ อุปกรณ

1. ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีการเปนผูนํา ภาวะ 1. บรรยายความสําคัญ 1. ใบความรู 6
ผูนํา การสรางการมีสวนรวม
แนวคิดทฤษฎีการเปน
2. ฉากอุปกรณ
ผู
น

า
ํ
ภาวะผู
น

า
ํ
การ
2. บทบาทของพี่เลี้ยงในการจัดการสุขภาพ การ
ประกอบการนําเสนอ
บริ
ห
ารแบบมี
ส
ว

นร
ว
ม
สงตอ วิธีการถายทอดความรูที่มีประสิทธิภาพ
เชน เสื้อผาเครื่องแตง
2. แบงกลุมตาม
กาย เวที
บทบาทสมมุติที่ไดรับ
มอบหมาย
3 นําเสนอบทบาท
สมมุติ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
4. สรุปผลการ
นําเสนอ

เวลา

การประเมิน

3 ชั่วโมง

1. แบบทดสอบกอนหลังการอบรม
2. การสังเกตพฤติกรรม
บทบาทที่ไดรับ
มอบหมาย
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ตารางการฝกอบรมหลักสูตร อสม. หมอประจําบาน
วันที่.................................เดือน.................................พ.ศ.............................
ณ............................................ตําบล.............................................อําเภอ....................................................จังหวัด………………………………………………………
เวลา 09.00-12.00 น.

เวลา 13.00-16.00 น.

เวลา 16.00-16.30 น.

1

พิธีเปดการฝกอบรม

วิชาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
และบทบาท อสม.หมอประจําบาน

วิชาการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมไมใหเกิดโรคในพื้นที่

สรุปบทเรียนวันที่ 1

2

กิจกรรมสัมพันธ

วิชาการสงเสริมสุขภาพ
และแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญ

วิชาภูมิปญญาไทย สมุนไพร
และการใชกัญชาทางการแพทย

สรุปบทเรียนวันที่ 2

3

กิจกรรมสัมพันธ

วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย
โทรเวชกรรม (Telemedicine ) และ
แอปพลิเคชั่นดานสุขภาพ

วิชาผูนําการสรางสุขภาพแบบมี
สวนรวม

พิธีปด

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 08.00-09.00 น.

เวลา 12.00-13.00 น.

วันที่

มอบใบประกาศนียบัตร
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กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
เปนผูผานการฝกอบรม
หลักสูตร อสม. หมอประจําบาน ปพุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่
เดือน
พุทธศักราช
ขอใหเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ดํารงรักษาคุณงามความดี และมีพลังใจ พลังสติปญญาที่เขมแข็ง
เพื่อเปนพลังสรางสรรคชุมชน สังคมและประเทศชาติ สืบไป
(
(

)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

)
(

)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
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แบบประเมิน กอน – หลังการฝกอบรม

อสม. หมอประจําบาน ปพุทธศักราช 2562
1.ขอใดไมใชกลุมเปาหมายของการดูแลผูสูงอายุของ อสค.
ก. ผูสูงอายุติดบาน
ข. ผูสูงอายุติดเตียง
ค. ผูสูงอายุติดสังคม
ง. ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
2. ในฐานะที่ทานเปน อสม. ขอใดไมควรปฏิบัติ
ก. คนหาผูปวยในชุมชน
ข. เปนพี่เลี้ยงกํากับการกินยา
ค. ใหผูปวยกินยาดวยตนเอง
ง. ใหกําลังใจผูปวย สอบถามอาการและการแพยา
3. ขอใดคือบทบาทการเฝาระวังโรคไขมาลาเรียของ อสม.
ก. รายงานใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเมื่อมีผูสงสัยวาเปนโรคไขมาลาเรีย
ข. แนะนําใหผูสงสัยวาเปนโรคไขมาลาเรียใหเจาะเลือด
ค. ใหความรูเรื่องการปองกันและอาการของโรคไขมาลาเรียแกกลุมเสี่ยง
ง. ถูกทุกขอ
4. ใครที่มีความเสี่ยงที่อาจจะมีปญหาสุขภาพจิต
ก.วัยรุนที่มีพฤติกรรมกาวราว ใชความรุนแรง
ข.ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
ค.ถูกทั้งขอ ก และ ข
ง.ไมมีขอใดถูก
5. ขอใดคือวิธีการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
ก.การสังเกต และประเมินสุขภาพจิตประชาชน
ข.การใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ
ค.สงตอผูที่มีปญหาสุขภาพจิตหรืออาจมีปญหาสุขภาพจิตใหกับเจาหนาที่สาธารณสุข
ง.ถูกทุกขอ
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6. ผูที่เปนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิต ตองมีความดันโลหิตอยูในขอใด
ก. 104/60 มิลลิเมตรปรอท
ข. 116/68 มิลลิเมตรปรอท
ค. 119/78 มิลลิเมตรปรอท
ง. 132/88 มิลลิเมตรปรอท
7. คาดัชนีมวลกายของคนปกติควรอยูในขอใด
ก. นอยกวา 18.5
ข. 18.5 - 22.9
ค. 23 - 24.9
ง. 25 - 29.9
8. อาการของโรคเบาหวาน คือ ขอใด
ก. ปสสาวะนอย
ข. ปสสาวะบอยและมาก
ค. เบื่ออาหาร
ง. เลือดไหลงายและหยุดยาก
9. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและผูปวย ติดบาน ติดเตียง
ก. เตียงนอนตองมีความกวางเพียงพอ ไมสูงเกินไป และตองจัดใหมีไมกั้น หรือเครื่องกั้นบริเวณขอบ
เตียงตลอดเวลา เพื่อปองกันผูสูงอายุตกจากเตียงได
ข. เพื่อใหสะดวกในการหยิบใชงาน ควรตั้งกาน้ํารอนบนเตียงผูสูงอายุหรือผูปวย
ค. ควรปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกตนไมใหรกทึบ โดยเฉพาะไมหนาม เพราะความเชื่อจะ
ชวยปองกัน เหตุรายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยได
ง. ควรปดหนาตางและประตูบริเวณหองนอนผูสูงอายุหรือผูปวยตลอดเวลา
10. สภาวะชองปากขอใดที่มีปญหา
ก. กระพุงแกมและลิ้นเปนฝาขาว
ข. ฟนมีรอยแตกบิ่น คม และมักจะมีแผลที่ลิ้นหรือกระพุงแกมรวมดวย
ค. มีแผลตามมุมปาก และริมฝปากแหงเปน ขุยๆ
ง. ถูกทุกขอ
11. ขอใดบอกถึงความสําคัญของการมีโภชนาการที่ดีในกลุมหญิงตั้งครรภ เด็กปฐมวัย และผูสูงอายุ
ก. ชวยสรางเซลลสมอง ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิตานทานโรค อวัยวะภายใน
ของรางกายใหสมบูรณ
ข. ชวยทําใหเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
ค. ทําใหลดการเจ็บปวยดวยโรคติดตอในเด็ก หรือเปนแลวหายเร็ว มีระดับเชาวนปญญาดี ลดความเสี่ยง
การเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง
ง. ถูกทุกขอ
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12. ขอใด ไมมี ความเกี่ยวของกับคําวา “ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย”
ก. เปนระบบการแพทยแบบองครวมระหวาง กาย จิต สังคมและธรรมชาติ
ข. มุงเนนแตเพียงการบําบัดโรคทางกายเทานั้น
ค. เนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เชน ยาจากสมุนไพรอันมีอยู
หลากหลาย การนวดไทย การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนตน
ง. เปนองคความรู ระบบความคิด ความเชื่อของชุมชนไดจากประสบการณที่สั่งสม ปรับตัว และดํารงชีพ
ตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรม
13. ขอใดไมใชลักษณะของผูนํา
ก. มีความสามารถใชอิทธิพลใหคนอื่นปฏิบัติตาม
ข. สามารถชักจูงใหคนอื่นทํางานใหสําเร็จตามตองการ
ค. ไดรับผลประโยชนตอบแทนมากกวาผูอื่น
ง. คอยชวยเหลือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถ
14. ขอใดเปนแนวทางการสรางและสนับสนุนการมีสวนรวมทั้งหมด
ก. การริเริ่มลักษณะแหงพฤติกรรมบุคคล, การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเปนแบบอยางได, การ
ไดรับโอกาสบรรจุแตงตั้งใหเปนราชการ
ข. การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเปนแบบอยางได, การมองหาความคิดเฉพาะในสวนที่ดี, การจูงใจ
ใหเกิดการสรางกระบวนการความคิดใหเกิดในทุกกลุมงาน
ค. การพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบ, การเปดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยน, การไดเงินคาตอบแทน
ง. การเปดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยน, การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเปนแบบอยางได, การ
สนับสนุนใหไดรับการเลือกตั้งเปนนักการเมืองทองถิ่น
15. ขอใดไมใชหลักการสําคัญในการใชยาสมุนไพรอยางปลอดภัย
ก. การอานฉลากยาใหละเอียดถี่ถวน รวมถึงการปฏิบัติตามคําสั่งใชหรือคําแนะนําของแพทย แพทยแผน
ไทย และเภสัชกรอยางเครงครัด
ข. หญิงมีครรภหรือใหนมบุตร และเด็กไมควรที่จะใชสมุนไพรถาไมจําเปน
ค. การแจงขอมูลการใชยาแผนปจจุบันหรือสมุนไพรใหกับแพทย แพทยแผนไทย หรือเภสัชกร ทราบทุกครั้ง
วากําลังใชยาแผนปจจุบันหรือสมุนไพรชนิดใดอยู
ง. การเลือกซื้อยาสมุนไพรจากรานยาแบบใดก็ได ไมตองมีเภสัชกรประจํา
16. ทานคิดวา การพาสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนหนาที่ของใคร
 1) เจาหนาที่สาธารณสุข

 2) เจาหนาที่ปศุสัตว

 3) เจาหนาที่องคการบริการสวนตําบล/เทศบาล  4) ตัวทานและครอบครัว
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17. การปองกันไมใหเปนโรคพยาธิใบไมตับที่ดีที่สุด คือ กินเมนูปลาน้ําจืดมีเกล็ดที่ปรุงสุกแลว
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

18. การดูแลผูปวยเบื้องตน ควรเช็ดตัวเพื่อลดไข ใหผูปวยดื่มน้ําเกลือแรมากๆ หากผูปวยจําเปนตองทานยาลดไข
ควรทานยาพาราเซตามอน เทานั้น หามทานยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

19. โรคไขฉี่หนูติดตอไดโดยเชื้อจะไชเขาทางบาดแผล หรือผิวหนังที่ออนนุมจากการ แชน้ํานานๆ
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

20. การพลัดตกหกลมเปนปญหาที่สําคัญ หรือพบบอยในผูสูงอายุ
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

1

เฉลยแบบประเมิน กอน – หลังการฝกอบรม
อสม. หมอประจําบาน ปพุทธศักราช 2562
1.ขอใดไมใชกลุมเปาหมายของการดูแลผูสูงอายุของ อสค.
ก. ผูสูงอายุติดบาน
ข. ผูสูงอายุติดเตียง
ค. ผูสูงอายุติดสังคม
ง. ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
2. ในฐานะที่ทานเปน อสม. ขอใดไมควรปฏิบัติ
ก. คนหาผูปวยในชุมชน
ข. เปนพี่เลี้ยงกํากับการกินยา
ค. ใหผูปวยกินยาดวยตนเอง
ง. ใหกําลังใจผูปวย สอบถามอาการและการแพยา
3. ขอใดคือบทบาทการเฝาระวังโรคไขมาลาเรียของ อสม.
ก. รายงานใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบเมื่อมีผูสงสัยวาเปนโรคไขมาลาเรีย
ข. แนะนําใหผูสงสัยวาเปนโรคไขมาลาเรียใหเจาะเลือด
ค. ใหความรูเรื่องการปองกันและอาการของโรคไขมาลาเรียแกกลุมเสี่ยง
ง. ถูกทุกขอ
4. ใครที่มีความเสี่ยงที่อาจจะมีปญหาสุขภาพจิต
ก.วัยรุนที่มีพฤติกรรมกาวราว ใชความรุนแรง
ข.ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
ค.ถูกทั้งขอ ก และ ข
ง.ไมมีขอใดถูก
5. ขอใดคือวิธีการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
ก.การสังเกต และประเมินสุขภาพจิตประชาชน
ข.การใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ
ค.สงตอผูที่มีปญหาสุขภาพจิตหรืออาจมีปญหาสุขภาพจิตใหกับเจาหนาที่สาธารณสุข
ง.ถูกทุกขอ
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6. ผูที่เปนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิต ตองมีความดันโลหิตอยูในขอใด
ก. 104/60 มิลลิเมตรปรอท
ข. 116/68 มิลลิเมตรปรอท
ค. 119/78 มิลลิเมตรปรอท
ง. 132/88 มิลลิเมตรปรอท
7. คาดัชนีมวลกายของคนปกติควรอยูในขอใด
ก. นอยกวา 18.5
ข. 18.5 - 22.9
ค. 23 - 24.9
ง. 25 - 29.9
8. อาการของโรคเบาหวาน คือ ขอใด
ก. ปสสาวะนอย
ข. ปสสาวะบอยและมาก
ค. เบื่ออาหาร
ง. เลือดไหลงายและหยุดยาก
9. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและผูปวย ติดบาน ติดเตียง
ก. เตียงนอนตองมีความกวางเพียงพอ ไมสูงเกินไป และตองจัดใหมีไมกั้น หรือเครื่องกั้นบริเวณ
ขอบ เตียงตลอดเวลา เพื่อปองกันผูสูงอายุตกจากเตียงได
ข. เพื่อใหสะดวกในการหยิบใชงาน ควรตั้งกาน้ํารอนบนเตียงผูสูงอายุหรือผูปวย
ค. ควรปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกตนไมใหรกทึบ โดยเฉพาะไมหนาม เพราะความ
เชื่อจะชวยปองกัน เหตุรายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยได
ง. ควรปดหนาตางและประตูบริเวณหองนอนผูสูงอายุหรือผูปวยตลอดเวลา
10. สภาวะชองปากขอใดที่มีปญหา
ก. กระพุงแกมและลิ้นเปนฝาขาว
ข. ฟนมีรอยแตกบิ่น คม และมักจะมีแผลที่ลิ้นหรือกระพุงแกมรวมดวย
ค. มีแผลตามมุมปาก และริมฝปากแหงเปน ขุยๆ
ง. ถูกทุกขอ
11. ขอใดบอกถึงความสําคัญของการมีโภชนาการที่ดีในกลุมหญิงตั้งครรภ เด็กปฐมวัย และผูสูงอายุ
ก. ชวยสรางเซลลสมอง ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิตานทานโรค อวัยวะ
ภายในของรางกายใหสมบูรณ
ข. ชวยทําใหเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
ค. ทําใหลดการเจ็บปวยดวยโรคติดตอในเด็ก หรือเปนแลวหายเร็ว มีระดับเชาวนปญญาดี ลดความ
เสี่ยงการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ
มะเร็ง
ง. ถูกทุกขอ
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12. ขอใด ไมมี ความเกี่ยวของกับคําวา “ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย”
ก. เปนระบบการแพทยแบบองครวมระหวาง กาย จิต สังคมและธรรมชาติ
ข. มุงเนนแตเพียงการบําบัดโรคทางกายเทานั้น
ค. เนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เชน ยาจากสมุนไพรอันมีอยู
หลากหลาย การนวดไทย การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนตน
ง. เปนองคความรู ระบบความคิด ความเชื่อของชุมชนไดจากประสบการณที่สั่งสม ปรับตัว และดํารง
ชีพตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรม
13. ขอใดไมใชลักษณะของผูนํา
ก. มีความสามารถใชอิทธิพลใหคนอื่นปฏิบัติตาม
ข. สามารถชักจูงใหคนอื่นทํางานใหสําเร็จตามตองการ
ค. ไดรับผลประโยชนตอบแทนมากกวาผูอื่น
ง. คอยชวยเหลือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถ
14. ขอใดเปนแนวทางการสรางและสนับสนุนการมีสวนรวมทั้งหมด
ก. การริเริ่มลักษณะแหงพฤติกรรมบุคคล, การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเปนแบบอยางได,
การไดรับโอกาสบรรจุแตงตั้งใหเปนราชการ
ข. การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเปนแบบอยางได, การมองหาความคิดเฉพาะในสวนที่ดี,
การจูงใจใหเกิดการสรางกระบวนการความคิดใหเกิดในทุกกลุมงาน
ค. การพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบ, การเปดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยน, การไดเงินคาตอบแทน
ง. การเปดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยน, การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเปนแบบอยางได,
การสนับสนุนใหไดรับการเลือกตั้งเปนนักการเมืองทองถิ่น
15. ขอใดไมใชหลักการสําคัญในการใชยาสมุนไพรอยางปลอดภัย
ก. การอานฉลากยาใหละเอียดถี่ถวน รวมถึงการปฏิบัติตามคําสั่งใชหรือคําแนะนําของแพทย แพทย
แผนไทย และเภสัชกรอยางเครงครัด
ข. หญิงมีครรภหรือใหนมบุตร และเด็กไมควรที่จะใชสมุนไพรถาไมจําเปน
ค. การแจงขอมูลการใชยาแผนปจจุบันหรือสมุนไพรใหกับแพทย แพทยแผนไทย หรือเภสัชกร ทราบ
ทุกครั้งวากําลังใชยาแผนปจจุบันหรือสมุนไพรชนิดใดอยู
ง. การเลือกซื้อยาสมุนไพรจากรานยาแบบใดก็ได ไมตองมีเภสัชกรประจํา
16. ทานคิดวา การพาสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนหนาที่ของใคร
 1) เจาหนาที่สาธารณสุข

 2) เจาหนาที่ปศุสัตว

 3) เจาหนาที่องคการบริการสวนตําบล/เทศบาล  4) ตัวทานและครอบครัว
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17. การปองกันไมใหเปนโรคพยาธิใบไมตับที่ดีที่สุด คือ กินเมนูปลาน้ําจืดมีเกล็ดที่ปรุงสุกแลว
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

18. การดูแลผูปวยเบื้องตน ควรเช็ดตัวเพื่อลดไข ใหผูปวยดื่มน้ําเกลือแรมากๆ หากผูปวยจําเปนตองทานยา
ลดไข ควรทานยาพาราเซตามอน เทานั้น หามทานยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

19. โรคไขฉี่หนูติดตอไดโดยเชื้อจะไชเขาทางบาดแผล หรือผิวหนังที่ออนนุมจากการ แชน้ํานานๆ
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

20. การพลัดตกหกลมเปนปญหาที่สําคัญ หรือพบบอยในผูสูงอายุ
( √ ) ใช

( ) ไมใช

( ) ไมทราบ

