
วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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3.13 อสม. หมอประจำบ้าน/อาสาสมัครประจำครอบครัว 

ประเด็น อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารทาง
การแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์
ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้
และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล  

จังหวัดพัทลุง มี อสม.จำนวน 10,569 คน การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 
เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 714 คน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานโครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563 

โดยการจัดอบรม อสม.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 714 คน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 
วันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการอบรม จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จำนวน
เงิน 171,360 บาท 

ผลการดำเนินงาน 
อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 714 คน  ซึ่ง อสม.หมอประจำ

บ้าน มีบทบาทเป็นแกนนำในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
100  

เมืองพัทลุง 188 188 100 
- - - กงหรา 45 45 100 

เขต 12 เขาชัยสน 58 58 100 
- - - ตะโหมด 33 33 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 129 129 100 
- - - ปากพะยูน 65 65 100 

 ศรีบรรพต 30 30 100 
ป่าบอน 50 50 100 
บางแก้ว 34 34 100 
ป่าพะยอม 39 39 100 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

  ศรีนครินทร์ 43 43 100 
รวม 714 714 100 

ที่มา : http://www.thaiphc.net ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

      
ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 074 613127 ต่อ 303 
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ประเด็น  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์
ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้
และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563  ขึ้น 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล  

 จังหวัดพัทลุง มี อสม.จำนวน 10,569 คน การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 
เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 714 คน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานโครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2563 

โดยการจัดอบรม อสม.กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 714 คน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 
วันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการอบรม จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จำนวน
เงิน 171,360 บาท 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า จังหวัดพัทลุง 

มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้านและระดับตำบลที่เข้ารับการอบรมพัฒนายกระดับ  
อสม. เปน อสม. หมอประจําบานตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 714 คน ผ่านการประเมินศักยภาพ
เปน อสม.หมอประจําบาน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 712 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.72 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน (ร้อยละ 70) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ร้อยละ 70 

เมืองพัทลุง 188 188 100.00 
- - - กงหรา 45 45 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 58 58 100.00 
- - - ตะโหมด 33 33 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 129 127 98.45 
- - - ปากพะยูน 65 65 100.00 

 ศรีบรรพต 30 30 100.00 
ป่าบอน 50 50 100.00 
บางแก้ว 34 34 100.00 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

  
ป่าพะยอม 39 39 100.00 
ศรีนครินทร์ 43 43 100.00 

รวม 714 712 99.72 
ที่มา : http://www.thaiphc.net ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานของ อสม. หมอประจำบ้าน ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่า จังหวัดพัทลุง มีผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,142 คน ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำบ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 2,124 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 564 564 100.00 
- - -  กงหรา 135 130 96.30 

เขต 12  เขาชัยสน 174 172 98.85 
- - -  ตะโหมด 99 99 100.00 

จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน 387 381 98.45 
- - -  ปากพะยูน 195 194 99.49 

  ศรีบรรพต 90 88 97.78 
  ป่าบอน 150 149 99.33 

  บางแก้ว 102 102 100.00 
  ป่าพะยอม 117 116 99.15 
  ศรีนครินทร์ 129 129 100.00 
  รวม 2,142 2,124 99.16 

ที่มา : http://www.thaiphc.net ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 074 613127 ต่อ 303  
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ประเด็น ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้วยการสร้างเครือข่าย

ความรู้ด้านสุขภาพ  ต่อยอดจากชุมชนเข้าสู่ทุกครัวเรือนด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละครอบครัวเข้ามา
เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน เพ่ือให้แต่ละครอบครัวมีคนที่ช่วยดูแล
สุขภาพคนในครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง  และกลับมาพ่ึงตนเองได้ 

การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด  คือการ
ประเมินบทบาทหรือพฤติกรรมของ อสค.ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างให้มีความรอบรู้ มีการเข้าถึงข้อมูล และ
ตัดสินใจได้ดี ในการประพฤติปฏิบัติตนดูแลสุขภาพว่าได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กับ
การประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานใน 3 กลุ่มคือ  
1. ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 2 - 4 
2. ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
3. ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จัดสรรเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกอำ เภอ  โดยใช้ข้อมูล

จากฐานข้อมูล HDC ติดตาม กำกับการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานทาง www.thaiphc.net 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ร้อยละ 59.93 โดย

พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) กลุ่มเป้าหมายโรคไตระยะที่ 2 - 4 ร้อยละ 47.82
กลุ่มเป้าหมายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อยละ 70.13        

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการพัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  
ร้อยละ 100 

เมืองพัทลุง 220 241 109.55 
572,596 416,922 468,601 กงหรา 1,184 757 63.94 

เขต 12 เขาชัยสน 1,060 158 14.91 
30,473 17,204 34,051 ตะโหมด 726 25 3.44 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 802 795 99.13 
4,906 4,186 5,318 ปากพะยูน 552 294 53.26 

 ศรีบรรพต 440 168 38.18 
ป่าบอน 576 303 52.60 
บางแก้ว 192 278 144.79 
ป่าพะยอม 390 698 178.97 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

  ศรีนครินทร์ 232 103 44.40 
รวม 6,374 3,820 59.93 

ที่มา : http://www.thaiphc.net  ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2563 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุง  ผลการประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่

กำหนดร้อยละ 48.51 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ 60)             

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2560 2561 2562  อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 60 เมืองพัทลุง 220 220 100.00 
- - -  กงหรา 1,184 671 56.67 

เขต 12  เขาชัยสน 1,060 158 14.91 
- - -  ตะโหมด 726 0 0.00 

จังหวัดพัทลุง  ควนขนุน 802 795 99.13 
- 3,562 4,274  ปากพะยูน 552 22 3.99 

  ศรีบรรพต 440 0 0.00 
  ป่าบอน 576 264 45.83 

  บางแก้ว 192 261 135.94 
  ป่าพะยอม 390 610 156.41 
  ศรีนครินทร์ 232 91 39.22 
  รวม 6,374 3,092 48.51 

ที่มา : http://www.thaiphc.net  ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2563 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การประเมินนี้เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา  มุ่งให้ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงงาน  สำหรับครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรส่งเสริมให้มีศักยภาพมากขึ้น  ทั้งด้านการขยาย
จำนวนสมาชิกในครอบครัวให้มีการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ  หรือเพิ่มระดับความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพครอบครัวระดับก้าวหน้าขึ้น  หากผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์  ถือว่าครอบครัวนั้นต้องได้รับ
โอกาสการพัฒนาเข้มข้นขึ้น  โดยเฉพาะการนำข้อมูลจากการประเมินมาแก้ไขสาเหตุหรือพัฒนาต่อยอด 
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิกา นาคะวิโรจน์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 074 613127 ต่อ 303  
e-mail ssmpt4@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 

 
  


