
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จงัหวัดสตูล ปี 2560 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้น าการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลัก และก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในการ
พัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ บนหลักการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพตนเอง
และเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม. เพ่ือเป็นแกนน าด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
ชุมชน มาเป็นระยะเวลาครบ 30 ปี ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส านึกและศรัทธาใน
การพัฒนาอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมการสร้างสุขภาพน าการซ่อมสุขภาพอย่างยั่งยืนที่แท้จริง 
  กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม.อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งภาวะวิกฤติและ
ภาวะปกติ ในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์
ภายหลังการอบรม ในปี 2552 ซึ่งก าลังจะก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ทศวรรษที่ 4 ของงานสาธารณสุขมูลฐาน (พ.ศ.
2552 - 2562) อันเป็นทศวรรษแห่งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้
ด าเนินนโยบายการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยการด าเนินการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม. โดยมุ่งหวัง
ว่าหาก อสม.ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นกลไกหลักส าหรับสร้างสังคมใหม่ที่มีคุณภาพ โดยเบนเข็ม
การพัฒนาอาสาสมัครจากวิถีการให้บริการที่ใช้อยู่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ไปเป็นวิถีการพัฒนาโดยการเป็นผู้น าใน
การขับเคลื่อนสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีกว่า 
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข 
(อสม.) ให้สามารถดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชน ด้วยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพ ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติ งานของ อสม. 
ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของชุมชน โดยมี
เป้าหมายที่จะด าเนินการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ อสม. ในทุกหมู่บ้านให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพ่ือน าไปถ่ายทอดความรู้ ให้บริการและประสานงานกับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
(อสม.) ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. มีโอกาสเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการสาธารณสุขเพ่ือให้ อสม. สามารถน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น คัดกรองผู้ป่วย และสามารถ
ด าเนิน งานสุขภาพชุมชนในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ทุกแห่งได้อย่างเข้มแข็ง 
 



เป้าหมายการด าเนินการ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ๓ หมู่บ้าน จ านวน 40 คน 
 
วิธีการด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและการพฒันา
ศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ในปีที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนและก าหนดทศิทางการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 
 ๒. เขียนโครงการเพ่ือขออนมุัติโครงการและจดัท าแผนการด าเนนิงาน 
 3. ประสานงานและตดิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 4. ประชาสมัพันธโ์ครงการ 
 5. ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตันหยงโป 
และอาสาสมัครสาธารณสขุ ทุกหมูบ่้าน 
 6. เตรียมเอกสาร วัสดแุละอุปกรณ์ในการด าเนนิโครงการ 
 7. จัดกิจกรรมอบรมพฒันาศักยภาพ อสม.  
 8. สรปุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 
  
สถานที่ด าเนินการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตันหยงโป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณด าเนินการ  
 ขอสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพต าบลตันหยงโป จ านวน 16,84๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่น
หกพันแปดร้อยยีส่ิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้   
 ๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (จ านวน 40 คน x ๔ มื้อ x มื้อละ ๒๕ บาท) 
           เป็นเงิน 4,0๐๐ บาท 
 ๒. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (จ านวน 40 คน x ๒ มื้อ x มื้อละ ๗๐ บาท)  
           เป็นเงิน ๕,๖๐0 บาท 
 ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการอบรม 
 (จ านวน 6 คน x ๔ มื้อ x มื้อละ ๒๕ บาท)    เป็นเงิน    6๐๐ บาท 
 ๔. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอบรม 
 (จ านวน 6 คน x ๒ มื้อ x มื้อละ ๗๐ บาท)    เป็นเงิน    840 บาท 
 ๕. ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 4 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ ๖00 บาท)  เป็นเงิน 4,8๐๐ บาท 
 6. ค่าวัสดุอุปกรณ์       เป็นเงิน 1,000 บาท 
                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑6,84๐ บาท 
หมาเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ นางสาวสุริยา มาลียัน 
 ต าแหน่ง เลขานุการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลตันหยงโป 
 เบอร์โทรศัพท์ 074 – 750๘๔๑ 
 ที่อยู่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลตันหยงโป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านการ
บริหาร วิชาการ และการปฏิบัติเพ่ือยกระดับการบริการประชาชนและมีหน้าที่ในการสร้างสุขภาพและบริการของ
ชุมชนตนเอง เพ่ือให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างมีรูปธรรม รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถน าประสบการณ์
ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเอง 
    
ผู้เขียนโครงการ           
                  
   (นางสาวสุริยา มาลียัน) 
                                                       เลขานุการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลตันหยงโป 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
   (นายพิสิฐ ฮะยีบิลัง) 
                                                      ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลตันหยงโป 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 
   (นายฮานาฟี กูเต๊ะ) 
                                                                       นักวิชาการสาธารณสุข 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
        (นายเจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้ า) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
        (นายกิตติ หมัดตานี) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จงัหวัดสตูล ปี 2560  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตันหยงโป 

 
วันที่ 1  

เวลา รายการ 
08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน 
09.00 - 09.๒0 น. - พิธีเปิดโครงการ  

โดย นายกิตติ หมัดตานี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป 
09.๒0 - ๐9.30 น. - ประเมินผลก่อนเรียนรู้ (Pre - test) 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
09.30 - 10.30 น.  - บรรยาย เรื่องการปฐมพยาบาล 
10.30 - 11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 - 12.00 น. - บรรยาย เรื่องการปฐมพยาบาล (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. - บรรยาย เรื่องการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
14.00 - 14.30 น.  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1๔.30 - 1๕.๓0 น. - บรรยาย เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จงัหวัดสตูล ปี 2560  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตันหยงโป 

วันที่ 2 
เวลา รายการ 

08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน 
09.00 - 09.๓0 น. - กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
09.30 - 10.30 น.  - บรรยาย เรื่องความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ “สารปนเปื้อนในอาหาร 
10.30 - 11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 - 12.00 น. - บรรยาย เรื่องการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. - บรรยาย เรื่องการวัดความดันโลหิตสูง, ตรวจน้ าตาลในเลือด และคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
14.00 - 14.30 น.  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1๔.30 - 1๕.๓0 น. - บรรยาย เรื่องการวัดความดันโลหิตสูง, ตรวจน้ าตาลในเลือด และคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ต่อ) 
15.30 - 16.00 น. - ประเมินผลหลังเรียนรู้ (Post - test) 

- สรุปผลโครงการ  
  

 


