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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สํ า หรั บ มาตรฐานงานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได ร ว มกั บ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและ
การบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในปจจุบันปญหาดานการสาธารณสุข โดยเฉพาะการติดตอของโรคระบาดที่สําคัญซึ่ง
เปนโรคที่อุบัติขึ้นใหมและมีการติดตออยางรายแรง ไดแก โรคเอดส โรคซารส โรคไขหวัดนก
รวมถึงโรคที่ไมไดเปนโรคติดตอรายแรงแตเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและตายสูง เชน โรคมะเร็ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ลวนเปนสาเหตุสําคัญของปญหาดานสุขภาพอนามัยที่สําคัญของ
ประชาชน ซึ่ ง งานสาธารณสุ ข มู ล ฐานถื อ เป น ปจ จั ย สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หา
ดังกลาว เพราะหลักการสําคัญของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือการที่ประชาชนมีความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการแกปญหาดานการสาธารณสุข
ในหมูบานหรือชุมชนของตน โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหคําแนะนํา ชี้แนะ สนับสนุนตาม
หลักการสาธารณสุขมูลฐาน
หลั ก การของงานสาธารณสุข มู ล ฐานมีอ งคป ระกอบรวม 14 องคป ระกอบ ได แ ก
การสุขศึก ษา โภชนาการ การจัด หาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล การเฝา ระวังโรคประจําถิ่น
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว การรักษาพยาบาล
งา ย ๆ การจัด หายาที่จํา เปน ในหมูบา น สุข ภาพจิต ทัน ตสาธารณสุข การอนามัย สิ่ง แวดลอ ม
การคุมครองผูบริโภค การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไมติดตอ และการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส ฉะนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐที่ใกลชิด
ประชาชนมากที่สุดจึงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหประชาชนและชุมชนได
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการมีสวนรวมในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) โดยกฎหมายได
กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องดังกลาวไวดังนี้

บทที่ 1 บทนํา

1

มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

y พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
“มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(3) ปองกันและระงับโรคติดตอ”
y พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ”
“มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
“มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
(4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข”
“มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53
(2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(3) กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข”
y พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
2
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- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดวา
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค”
y พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล”
“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ”

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานงานสาธารณสุ ข มู ล ฐานนี้ กํ า หนดขึ้ น ตามองค ป ระกอบสํ า คั ญ ของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนํา
ชุมชน รวมถึ ง ได กําหนดแนวทางการมีสว นรวมของชุมชนในงานสาธารณสุ ขมูลฐาน โดยมี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ ภาวะสุขภาพของประชาชนและความสามารถในการพึ่งตนเองดานสุขภาพของ
ประชาชนและชุมชน
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1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการกําหนด
ยุทธศาสตร นโยบาย โครงการ/กิจกรรม และการบริหารจัดการและการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
1.3.2 เพื่อเปนแนวทางใหผูนําชุมชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน (อสม.) ใชในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน

1.4 คํานิยาม
1.4.1 การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง บริการสาธารณสุขในระดับตําบลและหมูบาน
หรือชุมชนในเขตเมืองที่เพิ่มเติมหรือเสริมจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และแกไขปญหาสาธารณสุข
ในหมูบานหรือชุมชนของตนได โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุนเพื่อให
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพ
1.4.2 งบประมาณสําหรับพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง เงินงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยประกอบดวย
1) เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งรัฐจัดสรรใหกับชุมชนในเขต
เทศบาล และหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศตามจํานวนหมูบาน/ชุมชน เพื่อ
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําหรับการพัฒนาสุขภาพของหมูบาน/ชุมชน โดยหมูบาน/
ชุมชนจะตองจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหการใชงบประมาณ
เปนไปตามความตองการของประชาคมหมูบานหรือชุมชน ซึ่งมีขอบเขตการใชเงินใน 3 กลุม
กิจกรรม ไดแก
- การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของคนในหมูบาน/ชุมชน
- การแกไขปญหาสาธารณสุขของหมูบาน/ชุมชน
- การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
2) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป นงบประมาณซึ่งองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งในกรณีพบปญหาเรงดวนเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ประชาคมหมูบาน/
ชุมชน สามารถจัดทําโครงการเสนอผูบริหารฯ เพื่อของบประมาณไปดําเนินการได
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3) งบประมาณจากแหลงอื่น เชน กระทรวงต างๆ แหลงทุนอื่น หรือองคก ร
พัฒนาเอกชน ฯลฯ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ประชาคมหมูบาน/ชุมชน หรือชุมชน สามารถจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานได
1.4.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการ
คัดเลือกจากชาวบานในแตละหมูบาน/ชุมชนและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด โดยมี
บทบาทสําคัญในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อขาวสารสาธารณสุข
การแนะนํา เผยแพรความรูดานสุขภาพ การวางแผน การประสานกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ตลอดจน
ใหบริการสุขภาพดานตางๆ ในชุมชน ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังและปองกันควบคุม
โรค การรักษาพยาบาลขั้นตนตามขอบเขตที่กําหนดและการสงตอผูปวย รวมถึงการฟนฟูสภาพ
1.4.4 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมายถึง สถานที่ที่เปนจุดศูนยรวมใน
การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหแกประชาชน
ในหมูบานหรือชุมชน เชน การชวยเหลือรักษาพยาบาลขั้นตน การตรวจคัดกรองโรค การสงตอ
ผูปวย การเผยแพรขาวสารสาธารณสุขและใหคําแนะนําดานสุขภาพ เปนตน รวมถึงใชเปนสถานที่
พบปะปรึกษาหารือระหวางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนกับประชาชน โดยสถานที่ตั้ง
อาจจัดสรางเปนอาคารเฉพาะ หรือใชมุมใดมุมหนึ่งของสถานที่ที่มีอยูแลวในชุมชนที่ประชาชน
ในชุมชนใหความเห็นชอบ เชน บานของผูนําชุมชนหรือบานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน วัด ศาลาประชาคม เปนตน
1.4.5 แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสค.) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน
ในครอบครัวที่ไดรับการถายทอดความรูเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนจาก
เจาหนาที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และทําหนาที่เปนบุคคลหลักในการ
จัดการปญหาสุขภาพในครอบครัวของตน
1.4.6 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลัก หมายถึง ลักษณะที่บงบอกสภาพหรือ
คุณสมบัติการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระบบของการ
ดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม ดังกลาว ในขอ 1.4.2
บทที่ 1 บทนํา
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1.4.7 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบ หมายถึง ลักษณะที่บงบอกสภาพหรือ
คุณสมบัติการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามองคประกอบ
ของงานสาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ ประกอบดวยตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ซึ่งเปนกิจกรรมที่องคกร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ น ที่มีค วามพรอ มจะพิจ ารณาดํา เนิน การเพิ่ม เติ ม เพื่อ ใหบ รรลุเ ปา หมาย
เชิงคุณภาพของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
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บทที่ 2
องคประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในชวงเวลา 2 ทศวรรษที่ผานมา เปนที่ยอมรับกันทั่วโลกแลววา การสาธารณสุขมูลฐาน
เปนยุทธศาสตรสําคัญที่สุดที่จะชวยใหทุกประเทศสามารถจัดบริการสาธารณสุขใหบรรลุเปาหมาย
สุขภาพดีถวนหนาตามยุทธศาสตรสากลขององคการอนามัยโลก โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขแหงเวลา
ทรั พ ยากร เครื่ อ งชี้ วั ด เป า หมาย และประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกการบริ ห ารงานตามแผนงาน
โดยเฉพาะของแตละประเทศ ทั้งนี้ในกลยุทธของการสาธารณสุขมูลฐานนั้น ชุมชนนับเปนกุญแจ
สําคัญที่จะไขไปสูความสําเร็จ พิจารณาไดจากคําประกาศแหง อัลมา-อะตา (Declaration of Alma-Ata)
ซึ่งเปนผลงานของการประชุมระหวางประเทศครั้งประวัติศาสตร เรื่อง การสาธารณสุขมูลฐาน ณ
เมือง อัลมา-อะตา ในสหภาพโซเวียต เมื่อ พ.ศ. 2521 ซึ่งระบุไวตอนหนึ่งวา (WHO. 1978: 8-9)
“การสาธารณสุขมูลฐาน คือ บริการสาธารณสุขอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษยที่
ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร สอดคลองกับความเปนอยูและเปนที่ยอมรับของสังคม เขาถึงชุมชน
ครอบครั ว และตั ว บุ ค คล โดยที่ ชุ ม ชนได มี ส ว นร ว มอย า งเต็ ม ที่ แ ละสามารถทํ า นุ บํ า รุ ง ให
เจริญกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคงตามหลักการพึ่งตนเองและตัดสินใจไดดวยตนเอง ทั้งนี้จะตอง
ไดรับการเชื่อมตอใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยถือวา
เปน กลไกสํ าคั ญยิ่งของการพัฒนาสัง คมและเศรษฐกิจ ของชุมชน ที่ จ ะนํา บริการเข า ไปใหถึ ง
ประชาชน ณ ที่อยูอาศัยและที่ทํางานใหดีที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําได”
การสาธารณสุขมูลฐาน ไดถูกนํามาใชเปนกลยุทธใหบรรลุการมีสุขภาพดีถวนหนาของ
ประชาชน คือมุงใหประชาชนทุกคน ทุกกลุมอายุ ทุกกลุมอาชีพ มีสิทธิ มีโอกาสและมีสวนรวม
ในการพัฒนาสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนไดรับบริการสาธารณสุขที่จําเปนทั้งดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ อันจะทําใหประชาชน
มีสุขภาพดีถึงระดับที่จะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณคาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
นายแพทยอมร นนทสุต (2531: 8-15) ไดสรุปแนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐานไว
หลายประการ ที่สําคัญคือ การสาธารณสุขมูลฐาน เปนบริการสาธารณสุขที่เพิ่มเติมหรือเสริม
จากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดบริการในระดับตําบลและหมูบานโดยประชาชนและ
บทที่ 2 องคประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ความร ว มมือของชุ มชน ซึ่ งรัฐ มีหนาที่ สนับสนุน ชว ยเหลือให ชุมชนสามารถวิ เ คราะหป ญหา
วางแผน และจัดกิจกรรมการแกไขปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู และงานสาธารณสุขมูลฐานสามารถ
ผสมผสานกับงานพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โดยสรุ ป การสาธารณสุ ข มู ล ฐาน หมายถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ในระดั บ ตํ า บลและ
หมู บานหรือชุมชนในเขตเมือง ที่เพิ่ มเติมหรือเสริมจากระบบบริก ารสาธารณสุขของรัฐ โดย
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และแกไขปญหา
สาธารณสุขในหมูบานหรือชุมชนของตนได สวนเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุน
เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพได

2.1 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (Essential Element of Primary Health
Care)
องคการอนามัยโลกไดกําหนดกิจกรรมจําเปนของการสาธารณสุขมูลฐานไว 8 กิจกรรม
ซึ่งประเทศไทยไดเริ่มนํามาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.25202524) ตอมาไดเพิ่มเติมอีก 2 กิจกรรม เปน 10 กิจกรรม ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.25252529) และในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ไดเพิ่มอีก 4 กิจกรรม รวมเปน
14 กิจกรรม (สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2543: 19 -20) ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญที่จะตองชวยเหลือสนับสนุนใหชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมเหลานี้
เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไดแก
2.1.1 การสุขศึกษา (Health Education)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน (เชน ผูนําชุมชน/หมูบาน กลุมแมบาน ผูนํา
เยาวชน กรรมการชมรมผูสูงอายุ เปนตน) ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องปญหาสาธารณสุขของ
ทองถิ่นและสามารถเผยแพรความรูเรื่องสุขภาพและใหคําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพแกประชาชน
กลุมตางๆ เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หรือเมื่อเจ็บปวยแลว
ประชาชนสามารถดูแลรักษาโรคขั้นตนไดอยางถูกตอง และไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อจําเปน
รวมถึงการใหสุขศึกษาเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการแกไขปญหา
สุขภาพของชุมชน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนสามารถดําเนินงานสุขศึกษา อาจอยูในรูปของการประชุม การ
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ฝกอบรม การพาไปศึกษาดูงาน การสนับสนุนขอมูลความรูเรื่องสุขภาพและสื่อสุขศึกษาในเรื่อง
ที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในทองถิ่น
2.1.2 โภชนาการ (Nutrition)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน (เชน ผูนําชุมชน/หมูบาน กลุมแมบาน
แมตัวอยาง อาสาสมัครนมแม) ใหมีความรู และทักษะในการดําเนินงานสงเสริมโภชนาการ
ในชุมชน รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปน เชน เครื่องชั่งน้ําหนัก สายวัดสวนสูง เพื่อให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนเหลานั้น ทําหนาที่เฝาระวังทาง
โภชนาการ โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ในกลุมเสี่ยงตางๆ เชน เด็กแรกเกิดถึง 5 ป หญิงตั้งครรภ
ผูสูงอายุ รวมถึงใหความรู กระตุนเตือนใหประชาชนตระหนักถึงปญหาโภชนาการที่เกิดขึ้น เชน
เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักนอย โรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 5 ป โรคอวน เปนตน นอกจากนี้ยงั
ตองสงเสริมใหเกิดความรวมมือของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาโภชนาการของชุมชน
เชน การจัดทําหรือจัดหาอาหารเสริมใหแกกลุมที่ขาดสารอาหาร หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการ
บริโภคอาหารสุขภาพ การควบคุมน้ําหนัก และการออกกําลังกายใหกับประชาชนกลุมที่มี
โภชนาการเกิน หรือมีโรคอวน เปนตน
2.1.3 การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทที่ตองเขาไปชวยเหลือใหชุมชนมีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการบริโภคและอุปโภค และมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาหารที่ดี แตการดําเนินงาน
ดังกลาวตองไดรับความรวมมือจากชุมชนดวยเชนกัน เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและความยั่งยืน
ในการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่นๆ ใหสามารถใหความรู และสรางความตระหนัก
ตลอดจนเปนผูนําในการจัดกิจกรรมใหประชาชนรวมมือกันจัดสิ่งแวดลอมทั้งในครัวเรือนและ
ในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ มีการจัดเก็บขยะ แยกขยะอยางถูกวิธี รวมถึงชวยกันลดปริมาณขยะ
ของชุมชน การอบรมชางสุขภัณฑประจําหมูบานใหมีหนาที่ชวยเหลือในการฝกอบรมและสอน
งานแกครัวเรือนที่ตองการสรางโองไวเก็บกักน้ํา สรางสวม หรือภาชนะกักเก็บขยะ การฝกอบรม
ผูประกอบการรานคาอาหาร แผงลอย ผูคาในตลาดสดใหรวมมือกันดูแลสุขาภิบาลอาหารและ
สิ่งแวดลอมในตลาดและบริเวณคาขายใหสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขอนามัย
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2.1.4 การเฝาระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for Local Disease Control)
การป อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต อ เป น หน า ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน และเฝาระวังโรค
เพื่อที่จะสามารถควบคุมการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก
โรคอุ จ จาระร ว ง ทั้ ง นี้ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข ประจํ า หมู บา น/ชุม ชน และแกนนํา ชุม ชนอื่ น ๆ ใหส ามารถให คํา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ
โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่นรวมถึงวิธีปองกันและควบคุมโรคในชวงฤดูกาลที่มักมีการระบาด
และระดมความรวมมือของชุมชนในการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการควบคุมโรคใหแกชุมชน เชน ทรายอะเบท
ปลากินลูกน้ํา น้ํายาฆาเชื้อ เปนตน นอกจากนี้หากบุคคลมีอาการนาสงสัยวาจะปวยเปนโรคติดตอ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะชวยประสานงานกับเจาหนาที่ในการสงตอให
ได รับการรั กษาโดยเร็ว รวมทั้ง ใหมีการสงที มเจาหน าที่สาธารณสุ ขเขาไปสอบสวนโรคและ
ดําเนินการควบคุมการแพรกระจายของโรคโดยเร็ว
2.1.5 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization)
ถึงแมการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคจะเปนบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่
สาธารณสุข แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดูแลใหประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับภูมิคุมกันโรค
เพื่อมิใหเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันดวยวัคซีน โดยสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ซึ่งมีความใกลชิดกับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดถึง 5 ป และหญิงตั้งครรภ
มีบทบาทสําคัญในการเปนผูชี้แจงใหประชาชนทราบถึงความสําคัญของการไดรับวัคซีนปองกัน
โรคติดตอ รวมถึงนัดหมายเจาหนาที่สาธารณสุขออกไปใหบริการแกประชาชนตามจุดนัดพบ
ตางๆ ในกรณีที่ชุมชนอยูหางไกลและประชาชนไมสะดวกที่จะเดินทางไปรับบริการที่สถาน
บริการสาธารณสุข
2.1.6 การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child Health and
Family Planning)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสตรี เด็ก
และเยาวชน ซึ่ ง นอกจากภาครัฐ จะมีห นาที่จัด บริการดา นอนามั ย แม แ ละเด็ก ใหแ กป ระชาชน
เกี่ยวกับการรับฝากครรภ ดูแลขณะตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดแลว องคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นจําเปนตองสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน
อื่นๆ เชน ผูนํากลุมสตรี แมตัวอยาง อาสาสมัครนมแม ใหมีบทบาทสําคัญในการใหคําแนะนําแก
หญิงวั ย เจริญพั น ธุ หญิ ง ตั้ งครรภ และครอบครั ว เกี่ ย วกับ การเตรี ย มพรอมตั้ง แตกอนตั้ งครรภ
การไปฝากครรภ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ การดูแลหลังคลอด การเลี้ยงลูกดวยนมแม การดูแล
เลี้ยงดูลูกอยางถูกวิธี รวมถึงการวางแผนครอบครัวดวยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการตั้งครรภ
เมื่อยังไมมีความพรอม การเวนระยะหางของการตั้งครรภ หรือเมื่อมีบุตรเพียงพอแลว
2.1.7 การรักษาพยาบาลงาย ๆ (Simple Treatment)
ถึงแมบริการรักษาพยาบาลจะเปนบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุข แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ใหสามารถใหบริการรักษาพยาบาลงายๆ แกประชาชนในชุมชน โดยการจัดฝกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหม และอบรมฟนฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู บ า น/ชุ ม ชนเก า เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให ก ารปฐมพยาบาลช ว ยเหลื อ ขั้ น ต น แก ป ระชาชนที่
เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย สามารถวัดความดันโลหิตเพื่อตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต และ
ตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานได รวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ
หรือสงตอใหไดรับการรักษาพยาบาลโดยเจาหนาที่สาธารณสุขตอไป นอกจากนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรใหการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ และยาที่จําเปนไวที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน นํามาใชในการใหบริการแกประชาชน
2.1.8 การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน (Essential Drugs)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรให ก ารสนั บ สนุ น ยาที่ จํ า เป น ไว ที่ ศู น ย
สาธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน โดยเฉพาะหมู บ า นในเขตชนบทที่ ตั้ ง ในพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารห า งไกล
สถานพยาบาล เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหบริการรักษาพยาบาล
เมื่อประชาชนที่มีปญหาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ หรือบรรเทาอาการเมื่อมีการเจ็บปวยฉุกเฉิน
ที่ไมสามารถเดินทางไปใชบริการที่สถานพยาบาลไดในทันที ซึ่งยาที่จําเปนมีทั้งรูปแบบของ
ยาสามัญประจําบาน เชน ยาแกไข ยาแกปวดทอง ผงเกลือแร ยาใสแผล เปนตน และยาสมุนไพร
ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่อาจเปนสมุนไพรสดที่ปลูกในชุมชน หรือสมุนไพรแปรรูป ทั้งนี้องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการในลักษณะจัดตั้งเปนกองทุนยา
บทที่ 2 องคประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
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และเวชภัณ ฑ ที่มี ก ารระดมทุน จากประชาชนมีก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการบริห ารจั ด การเงิ น
การจัดซื้อขายและแบงกําไรใหกับสมาชิก
2.1.9 สุขภาพจิต (Mental Health)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่นๆ เชน ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา กรรมการชมรม
ผูสูงอายุ เปนตน สามารถดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน รวมถึง
ชวยคนหาผูมีปญหาสุขภาพจิตหรือผูปวยในชุมชน เพื่อจะไดรับการแนะนําและสงตอเพื่อการ
รักษาที่ถูกตอง
2.1.10 ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
การสงเสริมสุขภาพปากและฟนมีความสําคัญในทุกกลุมวัย โดยเฉพาะในวัยเด็กที่
มีความเสี่ยงสูงตอโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ หากรอใหเกิดปญหาจะตองเสียคาใชจายในการ
รั ก ษาสู ง และเกิ ด การสู ญเสีย ฟ น อย า งถาวร ดั งนั้ น องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น จึง ควรใหก าร
สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่น ๆ สามารถชี้แจง
และใหความรูกับประชาชนถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพชองปากและฟน การสงตอ
หรือนัดหมายประชาชนใหไปรับบริการในสถานบริการสาธารณสุขหรือเมื่อมีหนวยทันตกรรม
เคลื่อนที่เขามาในชุมชน
2.1.11 การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนสามารถมี
สวนรวมในการลดการกอมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และเฝาระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการ
พั ฒ นาอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ าน/ชุ มชน และแกนนํ าชุ มชนอื่ นๆ เช น ผู นํ าชุ มชน
แกนนําเยาวชน ผูนํากลุมเกษตรกร เปนตน เพื่อใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม
กับประชาชน และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัด กิจกรรมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมของชุมชน รวมถึงจัดตั้งกลุมเฝาระวังมิใหมีการกระทําที่กอใหเกิดมลภาวะ หากพบ
ผูกระทําผิดใหประสานงานแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการกับผูกระทําผิดดังกลาว
2.1.12 การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทสนับ สนุ น ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน เชน ผูนําชุมชน ผูแทนผูประกอบการรานอาหาร รานคา
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แผงลอย แกนนํากลุมแมบาน แกนนําเยาวชนที่ทําหนาที่ อย. นอย ในสถานศึกษา เปนตน ใหมี
สวนรวมในการคุมครองผูบริโภค เชน การใหความรูเรื่องการบริโภคแกประชาชน เปนกรรมการ
สํารวจรานอาหาร รานคา แผงลอย และตรวจสารปนเปอน 6 ชนิดในอาหาร (ไดแก สารบอแร็ก
สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆาแมลง ฟอรมาลีน และสารเรงเนื้อแดง) รวมกับเจาหนาที่ชวยกัน
สอดสองการจัดจําหนายบุหรี่ของรานคาไมใหมีการโฆษณาหรือขายใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
เปนตน เพื่อที่จะสามารถแจงขอมูลการกระทําที่ไมถูกตองใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามา
ดําเนินการรวมทั้งการประชาสัมพันธใหผูบริโภคในชุมชนไดรับทราบขอมูลและเลือกบริโภค
อาหารปลอดภัย สินคาที่ไดมาตรฐาน มีเครื่องหมาย อย.
2.1.13 การป อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ และโรคไม ติ ด ต อ (Accident and Noncommunicable Disease Control)
องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทสนั บ สนุ น ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน และแกนนํ า ชุ ม ชน เช น ผู นํ า ชุ ม ชน ตั ว แทนผู ป ระกอบการรถรั บ จ า ง
สาธารณะมีสวนรวมในการรณรงคใหทั้งผูใชรถใชถนนคํานึงถึงความปลอดภัย และลดการเกิด
อุบัติเหตุ รวมถึงการชวยกันเฝาระวังและแจงตําแหนงถนนหรือจุดเสี่ยงภัย เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไปดําเนินการปรับปรุงซอมแซม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังสามารถสนับสนุนให
ชุมชนจัดตั้งกลุมอาสาสมัครกูภัยหรือชวยเหลือผูประสบภัย โดยจัดฝกอบรมอาสาสมัครใหมี
ความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ เพื่อนําสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว
และปลอดภัย ซึ่งจะชวยลดความพิการและเสียชีวิตของผูประสบภัยไดจํานวนมาก สําหรับโรค
ไมติดตอหรือโรคไรเชื้อเรื้อรัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ควรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหสามารถตรวจคัดกรองโรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง
เตานมได สามารถใหคําแนะนําและสงตอผูที่พบความผิดปกติใหไปพบเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อ
รับการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดและรับการรักษาตอไป ในขณะเดียวกันอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนควรไดรับการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
แกประชาชนกลุมตางๆ ตลอดจนสรางเสริมความมีน้ําใจและเอื้ออาทรตอผูพิการในชุมชนและ
รวมกันฟนฟูสภาพผูพิการ
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2.1.14 การปองกันและควบคุมโรคเอดส (AIDS)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน ใหสามารถเผยแพรความรูแกประชาชน
เพื่อใหทราบถึงความสําคัญ และความจําเปนในการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคเอดส
และรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกตอง
ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ การปองกันและควบคุมโรคเอดส ตลอดจนมีความสามารถในการดูแล
ชวยเหลือผูปวยเอดส ใหสามารถอาศัยอยูในชุมชนได โดยชุมชนใหการยอมรับ และไมแพรกระจาย
โรคเอดสสูคนอื่นในชุมชน
องคประกอบงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 ดานเปนกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานที่จําเปนและสอดคลองกับปญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน อยางไรก็ตาม
อาจมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชนบางอยางที่มีประเด็นนอกเหนือจาก 14 องคประกอบดังกลาว
แตเปนปญหาสุขภาพของทองถิ่นและสามารถใชกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไข
ป ญหา เช น การดํ า เนิน งานป องกั น และแก ไ ขปญหายาเสพติดของชุมชน ถึง แม จ ะไมมี ชื่อใน
14 องคประกอบที่กลาวมาแลว แตกิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติดไดมีการใชอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนหลายกลุมเขามามีบทบาทสําคัญในการแกไข
ปญหายาเสพติดของชุมชน จึงนับเปนงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งที่จริงแลวการดําเนินงานเรื่อง
ปญหายาเสพติดจะมีความเชื่อมโยงกับองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดานการสงเสริม
สุข ภาพจิต การคุมครองผูบริโ ภค และการปอ งกัน และควบคุ ม โรคเอดส จะเห็น ไดวาองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนกลุมตางๆ สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมแกไขปญหาและ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชนของตน หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีสวนรวม
อยางแทจริง จะทําใหการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให
ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน

2.2 หลักการในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
หลั ก การสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน บรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ได
มี 4 ประการ คือ
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2.2.1 การมีสวนรวมของชุมชน (People Participation หรือ Community Involvement)
หมายถึง การที่ชุมชนเปนผูกําหนดปญหาสาธารณสุขของชุมชนนั้นเอง เปนผูวิเคราะหปญหา และ
กําหนดแนวทางการแกปญหาชุมชน รวมทั้งไดรวมประเมินผลการแกไขปญหานั้น ๆ เนื่องจาก
ชุมชนจะเปนผูรูและตระหนักถึงปญหาของชุมชนเปนอยางดี อยางไรก็ตามชุมชนที่จะมีสวนรวม
ไดดีจะตองมีทักษะในเรื่องดังกลาวตั้งแตระบุปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา และกําหนด
แนวทางการแกปญหา นอกจากนี้ชุมชนยังตองมีความสามารถในการแยกแยะวา วิธีการแกปญหาใด
ที่ชุมชนสามารถรวมมือกันแกไขไดเอง และวิธีการใดที่อยูนอกเหนือความสามารถของชุมชน
ที่จําเปนตองใหเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูดําเนินการแกปญหาใหภายใต
ความรวมมือของประชาชน
2.2.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) หมายถึง การใชเทคนิค
วิธีการดําเนินงานที่งาย ไมซับซอน ไมยุงยาก และมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดยประชาชน
สามารถปฏิบัติได เทคนิควิธีการในที่นี้จะหมายถึงวิธีการดําเนินงาน ตั้งแตวิธีการคนหาปญหาซึ่ง
เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชน รวมถึงวิธีการแกไขปญหาและ
การประเมินผลการดําเนินงานโดยชุมชนเอง เชน การใชสมุนไพรในชุมชนในการรักษาโรค
การจัดทําระบบประปาในหมูบานโดยใชปลองไมไผ การสรางโองเก็บน้ําสะอาด เปนตน โดย
วิธีการเหลานี้อาจเปนความรูดั้งเดิมที่คนในชุมชนมีอยู หรือเปนความรูใหมที่ไมยุงยากซึ่งไดรับ
การสนับสนุนชวยเหลือโดยเจาหนาที่ของรัฐ
2.2.3 การปรับระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐเพื่อรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน
(Reoriented Basic Health Service) การพัฒนาสุขภาพสวนใหญจะเกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน
ระดับหมูบาน ซึ่งเปนงานสาธารณสุขมูลฐานที่สามารถดําเนินการโดยประชาชนในชุมชนนั่นเอง
สวนระบบบริการของรัฐ ซึ่งอยูในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเนนการบริการสุขภาพ
ที่นอกเหนือหรือเกินจากความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น
จึงมีความจําเปน ที่รัฐจะต องปรับระบบบริการสาธารณสุขรวมทั้งการบริ หารจัดการที่ รัฐ มีอยู
ให ส ามารถเชื่ อ มต อ และรองรั บ งานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน ได แ ก มี ร ะบบการส ง ต อ ผู ป ว ยที่ มี
ประสิทธิภาพในกรณีที่ประชาชนตองการบริการ ดูแลรักษาที่เกินกวาบริการพื้นฐานของชุมชน
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการ จึงจะนําไปสูการมี
สุขภาพดีถวนหนาของประชาชน
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2.2.4 การผสมผสานงานสาธารณสุ ข กั บ งานพั ฒ นาสั ง คมโดยรวม (Intersectoral
Collaboration) งานสาธารณสุขมูลฐานจะสําเร็จไดตองผสมผสานการทํางานรวมกับการพัฒนา
สังคมดานอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาสุขภาพจะเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอื่นๆ ซึ่งไม
สามารถแยกขาดจากกันได เชน การสงเสริมใหประชาชนมีการศึกษามากขึ้น การพัฒนาการเกษตร
และอาชี พ ให ป ระชาชนมี ร ายได ห รื อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การส ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ใหประชาชนมีบทบาทในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น เปนตน
หนวยงานตางๆ ของรัฐ รวมทั้งองคกรเอกชน และภาคเอกชนจึงตองรวมมือและประสานงานกัน
ใหการพัฒนาในดานตางๆ สอดคล อง และส งเสริ มการพั ฒนาสาธารณสุ ขเพื่อการมีสุขภาพดี
ถวนหนาของประชาชนดวย

2.3 แนวคิดที่จําเปนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นอกจากหลักการในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ประการ ที่ไดกลาวมาแลว ยังมี
แนวคิดที่จําเปนตอการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานใหประสบความสําเร็จ ดังตอไปนี้คือ
2.3.1 แนวคิดเรื่องสุขภาพ ที่มีความหมายกวางมากขึ้นกวาเดิมที่มองแคการไมเจ็บปวย
เปนโรค แตปจจุบันมอง “สุขภาพ” วา เปนสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และ
ทางจิตวิญญาณ คือ การมีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเจ็บปวยและไมพิการโดยไมสมควร มีปจจัย
ในการดํารงชีวิตที่เพียงพอ มีจิตใจเบิกบาน มีปญญาดี ไมเครียด ไมถูกบีบคั้น ครอบครัวอบอุน
สิ่งแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง สังคมเปนปกติสุข มีความเสมอภาคและสมานฉันท ไดทําความดี
มีศาสนาธรรม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ (อําพล จินดาวัฒนะ 2546: 16) ซึ่งการที่จะพัฒนาให
ประชาชนมีสุขภาวะดังกลาวตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชน และโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ตองมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง มิใชมองวาสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุข หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตเพียงฝายเดียว
2.3.2 แนวคิ ด เรื่ อ งการสาธารณสุ ข แนวใหม ที่ เ นน กลยุ ท ธก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพ การ
สงเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter, 1986) เนนที่การเพิ่มสมรรถนะใหบุคคล
สามารถควบคุมปจจัยที่กําหนดสุขภาพ และสงผลใหบุคคลมีสุขภาพดี โดยบุคคลจะสามารถ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี
ซึ่งกิจกรรมสําคัญ 5 ประการ ในการสงเสริมสุขภาพที่สงผลใหประชาชนมีสุขภาพดี ไดแก
1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ในการ
กําหนดนโยบาย ขอบังคับ หรือแผนงาน/โครงการพัฒนาตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จําเปนตองใหความสําคัญวานโยบายเหลานั้นจะตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพ ในทางตรงกันขาม
ตองสงผลดีตอสุขภาพของประชาชน เชน การอนุมัติการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะตอง
ใหความสําคัญกับการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การกําหนดนโยบายควบคุม
อาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพในศูนยเด็กเล็ก การกําหนดนโยบายพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชน
โดยใหความสําคัญกับอาชีพที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและสุขภาพของผูประกอบอาชีพ การกําหนด
สัดสวนของงบประมาณเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น เปนตน
2) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (Create Healthy Environment) องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีการวิเคราะหหาสวนขาดและพยายามพัฒนาสิ่งแวดลอมที่จําเปน
ที่ชวยสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี เชน การจัดสรางสวนสาธารณะและสนับสนุนใหเกิด
กลุมออกกําลังกายแบบตางๆ ในชุมชน เพื่อเปนการเอื้ออํานวยใหประชาชนมีพฤติกรรมออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ การจัดกิจกรรมตางๆ ใหวัยรุนในชุมชนไดแสดงออกในเชิงสรางสรรค การสงเสริม
ใหมีรานขายอาหารและผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพในชุมชน เปนตน
3) การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน (Strengthening Community Action)
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีการรวมตัวกันเกิด
เปนองคกรชุมชน หรือเชื่อมโยงกลุมตางๆ ที่มีอยูแลวในชุมชนใหมารวมตัวกันเปนเครือขายใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ซึ่งการมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา วางแผน ดําเนินการ และ
บริหารจัดการ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน จะเปนการเพิ่ม
ศักยภาพใหชุมชนไดเรียนรู การแกไขปญหาของตนเอง โดยมีการระดมทรัพยากรในชุมชน ทําให
สามารถพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ และพัฒนากลายเปนชุมชนที่เขมแข็งในที่สุด
4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Personal Skill Development) เปนการพัฒนา
ทักษะใหบุคคลสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถปรับ
สิ่งแวดลอมของตนและครอบครัวที่สงผลดีตอสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน แกนนําชุมชน แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ประชาชนกลุม
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วัยตางๆ ฯลฯ ใหมีความรูและทักษะในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และดูแลรักษาเบื้องตน
เมื่อเจ็บปวยจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว และยังใชในการ
ชวยเหลือผูอื่นในชุมชนอีกดวย
5) การปรับระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Service) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานสาธารณสุขตางๆ ตองปรับเปลี่ยนบริการของตนเอง จากเดิมที่มอง
วาเรื่องสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่ที่ตองเปนผูจัดบริการใหกับประชาชนโดยประชาชนเปน
ผูรับ และเนนการจัดบริการดานการรักษาพยาบาลหรือการซอมสุขภาพเปนหลัก แตแนวคิดใหม
ตองใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพ คือการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคควบคูกับการ
รักษาพยาบาล และการปรับบทบาทของเจาหนาที่มาเปนผูสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง โดยการพั ฒ นาสมรรถนะด า นสุ ข ภาพให แ ก ป ระชาชนพร อ มทั้ ง
สนับสนุนใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชน
2.3.3 แนวคิดเรื่องประชาคม ประชาคมเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหทุกฝาย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรสาธารณประโยชน และประชาชน เขามารวมงานพัฒนาชุมชน โดยมี
วัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอสื่อสารกันหรือการรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรกัน มาเรียนรู
รวมกันในการกระทําบางสิ่งบางอยาง ประชาคมจึงเปนยุทธศาสตรสุขภาพที่สําคัญอยางหนึ่ง
เพราะการรวมกลุมกันทําใหเกิดพลังงานทางสังคมอยางมหาศาลที่สงผลตอองครวมของสุขภาพ
คือทั้งดานจิตใจ การชวยเหลือดานวัตถุ การเกื้อหนุนทางสังคม และการสรางปญญาใหแกคนใน
ชุมชน (ประเวศ วะสี 2541 : 31-36 ก) อยางไรก็ตามการจะเปนประชาคมตองมีองคประกอบสําคัญ
3 สวน คือ 1) การรวมตัวกันดวยความรัก เอื้ออาทร และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อที่จะ
เรียนรูหรือแกปญหาที่เผชิญอยูรวมกัน 2) มีการรวมกลุมกันซึ่งอาจเปนการชั่วคราวเฉพาะเรื่องหรือ
ตอเนื่องก็ได 3) การสรางเครือขายความรวมมือและมีการติดตอสื่อสารกันอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การเชื่อมโยงสมาชิกเข าดวยกัน การนํากระบวนการประชาคมมาใชในการดําเนินงานพัฒนา
สุขภาพชุมชนจะกอใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทําใหเกิดพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางฝายตางๆ เกิดการพัฒนาสุขภาพที่ตรงกับความตองการ
ของชุมชนและมีการบูรณาการเขากับการพัฒนาดานอื่นๆ กอใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเองได
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บทที่ 3
มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐานเปนกรอบที่กําหนดขั้นตอนการทํางาน
รวมทั้งบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย คือ ตัวชี้วัด
ใน 14 องคประกอบ โดยแบงออกเปนมาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุข
มูลฐาน และดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนี้

3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐานดังกลาวเปนมาตรฐานที่เนนกิจกรรมหลัก
ทั้ง 3 กิจกรรมของงานสาธารณสุขมูลฐาน กลาวคือ
3.1.1 การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของคนในชุมชน/หมูบาน
กิจกรรมนี้มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนทางดานสาธารณสุขในงาน
สาธารณสุขมูลฐานที่สําคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) ซึ่งเปนแกนนํา
และเปนเรี่ยวแรงสําคัญในการดําเนินงาน นอกจากนี้ก็ยังมีผูนําชุมชนประเภทอื่น อาทิ แกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว ประชาชนทั่วไป ประชาคม ผูนําองคกรในชุมชน ผูนําทางศาสนาอื่นๆ
ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพนั้น จะเปนการดําเนินการพัฒนา เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ (Knowledge)
ทําใหเกิดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนการปฏิบัติ (Practice) ที่ถูกตอง
และเมื่อลงมือปฏิบัติไปบอยๆ เขาหรือนานๆ เขาก็ทําใหเกิดทักษะความสามารถ (Skill) ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
3.1.2 การพั ฒ นาสาธารณสุ ข มู ล ฐานและการแก ไ ขป ญ หาสาธารณสุ ข ของชุ ม ชน/
หมูบาน
เมื่อมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีความกระตือรือรนขยันในงานมีความรู ความสามารถ
และทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเปนผลพวงมาจากกิจกรรมที่ 1 นั้น ก็สามารถนําความรู
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ความสามารถ และทักษะเหลานั้นมาใชในกิจกรรมของการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และการ
แกไขปญหาสาธารณสุขตางๆ ในการปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ ที่สําคัญ ไดแก
1) โรคไขเลือดออก
2) โรคเอดส
3) สุขภาพจิต
4) การแกไขปญหาบุหรี่
5) การสรางสุขภาพ
6) การใหขาวสารโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
7) การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องอื่น ๆ ที่เปนปญหาสาธารณสุขประจําถิ่น
ฯลฯ
3.1.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
กิจกรรมนี้เปนการจัดบริการสุขภาพเบื้องตน โดยจัดไวที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ซึ่งเปนการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนโดยชุมชน เปนกิจกรรมสําคัญที่
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และการพึ่งตนเองของ
ชุมชนในการดําเนินงานจึงกําหนดใหศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเปนศูนยกลาง หรือแหลงกลาง
ของขอมูลขาวสารสาธารณสุขตางๆ การถายทอดความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย และการใหบริการสุขภาพที่จําเปน เชน การรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาล
กอนการสงไปยังสถานบริการสุขภาพอื่นๆ หรือการตรวจคัดกรองเบื้องตน เชน การวัดความดันโลหิต
การวัดสายตา รวมทั้งการตรวจสอบโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบงายๆ หรือตรวจเบื้องตน เชน การ
ตรวจหาปริมาณน้ําตาลในปสสาวะสําหรับผูปวยเบาหวาน เปนตน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นกิ จ กรรมหลั ก ทั้ ง 3 นั้ น ชุ ม ชน/หมู บ า น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนตางๆ จําเปนตองมีการจัดกลุม
รวมกลุมกันทํางานเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ทําใหชุมชน หรือหมูบานมีพลังความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถระบุ คนหาปญหาสาธารณสุข
ในชุมชนไดนําปญหาเหลานั้นมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ และนํามาจัดการแกไขปญหาของ
ชุมชนหรือหมูบานตอไป
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การพิจารณาตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐานดานกิจกรรมหลักนั้น สามารถจําแนก
ไดเปน 3 สวน คือ สวนนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Out put) ดังตอไปนี้
1) สวนนําเขา (Input) มีสิ่งที่ตองพิจารณา ดังนี้
1.1) เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น บุ ค ลากรที่ มี
ความสําคัญยิ่งเพราะจะทําหนาที่เปนผูชี้แนะแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
ดังนั้น เจาหนาที่หรือบุคลากรของรัฐในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีลักษณะที่จะทําให
งานสาธารณสุขมูลฐานสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย ดังนี้
- มีจํานวนเจาหนาที่พอเพียงกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
- มีความเขาใจในงานสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) เปนอยางดี
- มีมนุษยสัมพันธดีสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
- เปนผูประสานงานงานที่ดี เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางผูบริหาร
และชุมชน/หมูบานไดดี
- มีความขยัน ตั้งใจ และรับผิดชอบในงานสาธารณสุขมูลฐาน
1.2) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน เป น บุ ค คลที่ จ ะต อ ง
ทํางานเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ชาวบ า นในแต ล ะกลุ ม บ า นได รั บ การอบรมตามหลั ก สู ต รที่ ก ฎหมายกํ า หนด อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจํา หมู บ าน/ชุ มชน มีบทบาทหน าที่สําคั ญในการเปลี่ย นแปลงดานพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย การสื่อขาวสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนการใหบริการสาธารณสุข ที่สําคัญคือการสงเสริมสุขภาพ
การเฝาระวังและปองกันโรค การรักษาพยาบาลขั้นตนโดยใชยาและเวชภัณฑตามขอบเขตที่
กําหนดการปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวยไปรับการบริการ การฟนฟูสภาพ และการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาสาธารณสุ ข มู ล ฐานในหมู บ า น/ชุ ม ชน ทั้ ง นี้ โ ดยกํ า หนดจํ า นวนอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขในหมูบาน/ชุมชนโดยเฉลี่ย ดังนี้
- พื้นที่ชนบท อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 1 คน ตอ
8 - 15 หลังคาเรือน
- พื้ น ที่ เ ขตเมื อ ง เขตชุ ม ชนแออั ด อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบาน/ชุมชน 1 คน ตอ 20 - 30 หลังคาเรือน
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ดังนั้นในหมูบาน/ชุมชนหนึ่งๆ จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนไมเทากันขึ้นอยูกับจํานวนหลังคาเรือน โดยทั่วไปควรมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ประมาณ 10 - 20 คนตอหมูบาน คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน จะตองมีลักษณะ ดังนี้
- มีภูมิลําเนาอยูในหมูบาน
- ระดับความรูขั้นต่ําสามารถอานออกเขียนได
- สมัครใจและเสียสละ เพื่อชวยงานสาธารณสุขมูลฐาน
- สนใจเขารวมหรือเคยเขารวมในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
- เป น บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการหมู บ า นรั บ รองว า มี ค วามประพฤติ ดี
ไดรับการยกยองและไววางใจจากประชาชน
1.3) งบประมาณสนับสนุน
ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากบุคลากรแลวสิ่งที่ขาด
ไมไดก็คือ งบประมาณสนับสนุนซึ่งไดรับจากภาครัฐ แบงออกได ดังนี้
(1) เงินอุดหนุ นทั่ วไปสํา หรับพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งรัฐ
จัดสรรใหแตละหมูบานผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนของแตละหมูบานจะตองจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน เพื่อแกไขปญหาภายใต 3 กิจกรรมหลักดังกลาวแลว
(2) เงิ น งบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ใ ช ใ นการ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในภาวะที่มีปญหาเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไขปญหา
สุ ข ภาพอนามั ย ของชุ ม ชน เช น ป ญ หาการป อ งกั น และควบคุ ม โรคระบาด เช น ไข ห วั ด นก
ไขเลือดออก เปนตน หรือการสงเสริมสุขภาพ เชน การดูแลผูสูงอายุตามชวงวัย การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป หรือการพัฒนาผูนําชุมชน การศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน งานแพทยแผนไทย การ
ใชยาสมุนไพรตางๆ เปนตน ซึ่งแตละแผนงาน /โครงการมีกิจกรรมที่จะตองใชเงินงบประมาณที่
แตกตางกันไปในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงขึ้นอยูกับวาปญหาสาธารณสุขอะไรที่
เรงดวนจะต องรีบดําเนินการแกไข ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงก็มีงบประมาณ
สนับสนุนแตกตางกันออกไป
22
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2) สวนกระบวนการ (Process) ซึ่งมีประเด็นที่จะตองพิจารณา ดังตอไปนี้
2.1) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะต อ งเป น ผู ที่ ก ระตุ น สนั บ สนุ น ปลุ ก เร า อํ า นวยความสะดวกให แ กนนํ า ชุ ม ชน โดยเฉพาะ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน ให เ ป น ผู ดํ า เนิ น งานสาธารณสุ ข มู ล ฐานตาม
แผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ
2.2) การวางแผนและการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
เปนสวนที่มีความสําคัญ เพราะเปนกระบวนการบริหารจัดการดําเนินงาน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ซึ่งจะตองวางแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณและจะตองมีขั้นตอนการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ตามที่ระบุไวใน
แผนผังควบคุมกํากับงาน (Milestone scheduling) อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบได
2.3) การนิเทศติดตามควบคุมกํากับงาน
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชนจะต อ งติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการรวมทั้งการนิเทศสอนงานใหแกประชาชนซึ่ง
เปนผูมีสวนรวมสําคัญในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
กิจกรรมตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงคเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเรงดวนที่จะตองเรงดําเนินการ
แกไขหรือจะตองหาแรงเสริมหรือแรงสนับสนุนเพื่อใหโครงการดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอย
ในสวนของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองก็จะตองมีการ
นิเ ทศ ติ ด ตาม ควบคุ ม กํ า กั บ การทํ า งานตามโครงการต า งๆ ที่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบาน/ชุมชนและประชาชนไดเสนอมา โดยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชี้แนะ และขณะเดียวกันก็
ตองตรวจสอบดวยวา ไดดําเนินการไปตามกิจกรรมในแผนผังควบคุมกํากับงานหรือไม มีปญหา
อุปสรรคอะไรที่จะใหคําแนะนําได
2.4) การประเมินผลและสรุป งานเป นการตรวจสอบการดํ าเนินงานตาม
กิจกรรมของโครงการสาธารณสุขมูลฐานตามระยะเวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ถาเปนโครงการฯ ที่มี
ระยะเวลานาน จําเปนตองมีการประเมินผลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและผูรวมโครงการเปน
ระยะๆ เชน ทุก 3 เดือน หรือ 4 เดือน เปนตน ถามีปญหาหรืออุปสรรคผูรวมรับผิดชอบโครงการ
จะไดดําเนินการแกไขตอไป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

และตองมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ วาบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม ผูจัดทําควรสรุปเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นชัดเจน ถาผลงานไมไดตามที่กําหนด
ไวก็ตองอธิบายได รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป
3) สวนผลลัพธ (Out put)
ในสวนของผลลัพธ นี้เปนผลจากการดําเนินโครงการตางๆ ตามกิจกรรม
หลักทั้ง 3 กิจกรรมนั้น ทําใหบรรลุตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานใน 14 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
ดังแสดงในตาราง 3.2
สําหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน
สามารถสรุปไดดังตาราง 3.1 ดังนี้
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สวนนําเขา
(Input)

สวนกระบวนการ
(Process)

ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก
1. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1. บุคลากร
1. การพัฒนาศักยภาพทางดานสาธารณสุข 1.1 เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน เจาหนาที่ขององคกรปกครอง
ของคนในชุมชน/หมูบาน คือ อาสาสมัคร
สวนทองถิ่นเปนผูกระตุน
ทองถิ่น
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
สนับสนุน ปลุกเรา และ
- มีบุคลากรรับผิดชอบงาน
ผูนําองคกรในชุมชนแกนนําสุขภาพ
อํานวยความสะดวกให
สาธารณสุขมูลฐานและมีความ
ประจําครอบครัว ผูนําทางศาสนา ไดรับ
เขาใจในงานสาธารณสุขมูลฐาน แกนนําชุมชน โดยเฉพาะ
การพัฒนาเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
อาสาสมัครสาธารณสุข
เปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญ (Skill) ในงาน
ประจําหมูบาน/ชุมชน ให
- มีมนุษยสัมพันธและสามารถ
สาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ
ดําเนินการตามแผนงาน/
ทํางานรวมกับผูอ่นื ไดดี
2. การแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน
โครงการตาง ๆ ที่กาํ หนดไว
- เปนผูประสานงานทีด่ ี เปน
การพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมที่ 1
2. การวางแผนและการ
ตัวกลางเชื่อมโยงระหวาง
สามารถนําความรูเพื่อแกไขปญหา
ดําเนินงานตามแผนงาน/
ผูบริหารและชุมชน/หมูบา นไดดี
สาธารณสุขและการปองกันโรค และการ
โครงการโดยมีขั้นตอนการ
- มีความขยัน ตั้งใจ และ
เสริมสรางสุขภาพที่สําคัญ ไดแก
ดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ
รับผิดชอบในงานสาธารณสุข
ตามที่ระบุไวในแผนผัง
มูลฐาน

กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผลของการดําเนินงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ตามกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรมเพื่อนําไปสู
การบรรลุตัวชี้วัดตาม
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐานดังแสดง
ในตาราง 3.2

สวนผลลัพธ
(Out put)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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โรคไขเลือดออก
โรคเอดส
สุขภาพจิต
การแกไขปญหาบุหรี่
การสรางสุขภาพ
การใหขาวสารโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
- การแกไขปญหาสาธารณสุขเรื่องอื่นๆ ที่เปน
ปญหาสาธารณสุขประจําถิ่น
3. ศูนยบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) เปนศูนยกลางหรือ
แหลงกลางของขอมูลขาวสารสาธารณสุขตางๆ
การถายทอดความรูและการเผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และการใหบริการสุขภาพ
ที่จําเปน เชน การรักษาพยาบาลเบื้องตน
การตรวจคัดกรองเบื้องตน เปนตน

-

กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน
สวนกระบวนการ
(Process)

2.3 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ควบคุมกํากับงาน (Milestone
ประจําหมูบาน/ชุมชน
Schedule) อยางชัดเจน สามารถ
- เปนตัวจักรสําคัญในการ
ตรวจสอบได
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน 3. การนิเทศติดตามควบคุมกํากับงาน
- คัดเลือกจากชาวบานในแตละ
มีการติดตามการปฏิบัติงานตาม
กลุมหมูบานแลวนํามาอบรม
กิจกรรมที่กําหนด การนิเทศ
- มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
สอนงานโดยอาสาสมัคร
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
- การสื่อสารขาวสารสาธารณสุข
เปนผูมีบทบาทสําคัญ และ
การแนะนํา เผยแพรความรู การ ประชาชนมีสว นรวมในกิจกรรม
วางแผนและประสานกิจกรรม
และการเบิกจายงบประมาณ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
4. การประเมินผลและสรุปรายงาน
ควรมีการประเมินผลโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และผูรวม
โครงการทุกระยะ เชน

สวนนําเขา
(Input)

ตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
สวนผลลัพธ
(Out put)

มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน
สวนกระบวนการ
(Process)
ทุก 3 – 4 เดือน ซึ่งหากพบ
ปญหาอุปสรรคจะสามารถ
แกไขไดทันทวงทีและมี
สรุปผลการดําเนินงานเพื่อ
เปรียบเทียบขอมูลใหเห็น
ชัดเจนรวมทั้งมีขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานดวย

สวนนําเขา
(Input)
สําหรับจํานวนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานในชุมชน/ หมูบาน โดยเฉลี่ย
- พื้นที่ชนบท อสม.1 คน/8 - 15
หลังคาเรือน
- พื้นที่เขตเมือง เขตชุมชนแออัด อสม. 1
คน/20 - 30 หลังคาเรือน
1.3 ชุมชน/หมูบาน
- มีความเขาใจงานสาธารณสุขมูลฐาน
- สนใจและใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
- มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ตางๆ เพื่อแกไขปญหาสุขภาพของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
สวนผลลัพธ
(Out put)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน
2. งบประมาณ
กําหนดเปน 3 สวน คือ
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ตองจัดทําโครงการแกไขปญหาให
สอดคลองกับ 3 กิจกรรมขางตน
2.2 เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดสรรเพื่อแกไขปญหาเรงดวนดานสุขภาพ
อนามัยของชุมชนและการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน เชน ปญหาการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดตางๆ การดูแลสงเสริม
สวัสดิภาพของผูสูงอายุ อนามัยแมและเด็ก
การตรวจสุขภาพประชาชน เปนตน
2.3 งบประมาณจากแหลงอื่น เชน จากกระทรวงอื่น
แหลงทุนอื่น หรือองคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ เปน
อีกแหลงทุนหนึ่งที่สามารถนํามาจัดทําโครงการ
ทางดานงานสาธารณสุขมูลฐาน

สวนนําเขา
(Input)

ตัวชี้วัด
สวนกระบวนการ
(Process)

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
สวนผลลัพธ
(Out put)
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3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
นอกจากมาตรฐานและตัว ชี้ วัด งานสาธารณสุข มู ลฐานด า นกิ จ กรรมหลั ก ที่ ไ ด ก ลา ว
มาแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังตองคํานึงถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของ
งานสาธารณสุขมูลฐานที่มีทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานซึ่งเปนกิจกรรมขั้นต่ําที่ทุกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองสนับสนุนใหชุมชนมีการดําเนินงานในแตละองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
การบริหารจัดการรวมถึงชุมชนที่รับผิดชอบมีความพรอมในดานศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนํา
ตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานขั้นพัฒนา มาเปนเปาหมายในการดําเนินงาน
ที่บงบอกถึงคุณภาพของการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดขั้นพัฒนาจะสะทอนถึงการมี
สวนรวมของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น และผลของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องคประกอบ
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพที่พึงประสงคของประชาชนใน
ชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยตัวชี้วัดดังกลาวสวนใหญสอดคลองกับตัวชี้วัดเปาหมายของความจําเปน
ขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก) ตัวชี้วัดเปาหมายของยุทธศาสตรเมืองไทย
แข็งแรง (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก ข) และเปาหมายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ดังตาราง 3.2

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
/
1.1 รอยละ 100 ของ อสม. ไดรับการ
1. การสุขศึกษา
ฝกอบรมฟนฟู/พัฒนาความรูดาน
(Health
สุขภาพที่สําคัญของทองถิ่นอยางนอย
Education)
ปละ 1 ครั้ง
/
1.2 รอยละ 70 ของชุมชน/หมูบาน ไดรับ
การสนับสนุนขอมูล ขาวสาร และสื่อ
เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
จากหนวยงานของรัฐ เพื่อใชในการ
ดําเนินงานสุขศึกษา
/
1.3 รอยละ 70 ของครัวเรือน ไดรับการ
ถายทอดความรู แจงขาวสารดาน
สุขภาพ และโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา จาก อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน และ/หรือสื่อตางๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
/
1.4 รอยละ 70 ของชุมชน/หมูบาน มีการ
ดําเนินงานเผยแพรความรูเรื่อง
สุขภาพที่เปนปญหาสําคัญของชุมชน
ผานทางหอกระจายขาว หรือวิทยุ
ชุมชน
/
1.5 รอยละ 70 ของครัวเรือนมีสมาชิก
อยางนอย 1 คน ที่มีความรูดาน
สุขภาพและสามารถใหคําแนะนํา
ในการดูแลสุขภาพแกสมาชิกใน
ครอบครัว
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
1.6 รอยละ 60 ของชุมชน/หมูบาน มี
ชมรมสรางสุขภาพและมีกิจกรรม
สรางสุขภาพ 6 อ. อยางสม่ําเสมอ

2. โภชนาการ
(Nutrition)

2.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน มี
การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่อง
โภชนาการที่เปนปญหาสําคัญใน
ทองถิ่นใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง
โดย อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน
2.2 รอยละ 95 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับ
การเฝาระวังทางโภชนาการโดย
อสม. ทําการชั่งน้ําหนัก เพื่อประเมิน
ภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน
2.3 รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มี
ปญหาทุพโภชนาการ ไดรับอาหาร
เสริมและคําแนะนําในการแกไข
ปญหาทางโภชนาการจาก อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน
2.4 เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะทุพโภชนาการ
ไมเกินรอยละ 7 ***

2.5 ประชากรมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น
รอยละ 5 ตอป***

ระดับของตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/
6 อ. คือ ออกกําลังกาย อาหาร
อารมณ อโรคยา
อนามัยชุมชน
และอบายมุข
/

/

/

/

ทุพโภชนาการ คือ
ภาวะขาดสารอาหาร
หรือภาวะ
โภชนาการเกิน

/
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
/
3. การจัดหา
3.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
น้ําสะอาดและการ
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
สุขาภิบาล (Water
เรือ่ งสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และการ
Supply and
บริโภคน้ําสะอาด โดย อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน
Sanitation)
/
3.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจขอมูลของครัวเรือน
เกี่ยวกับ น้ําดื่ม น้ําใช สวม การ
กําจัดขยะ และการจัดบานเรือนให
ถูกหลักสุขาภิบาลโดย อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน
/
3.3 รอยละ 90 ของครัวเรือน มีการจัด
บานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ*
4. การเฝาระวังโรค 4.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ประจําถิ่น
มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ
(Surveillance
แกนนําชุมชนในการเฝาระวัง และ
Disease for Local
ควบคุมโรคติดตอที่สําคัญของทองถิ่น
Control)
4.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และ/หรืองบประมาณในการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น
4.3 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่อง
โรคติดตอในทองถิ่น โดย อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
4.4 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการเฝาระวังพาหะนําโรค และ
ผูปวยโรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น
โดย อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน

5. การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค
(Immunization)

4.5 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีกิจกรรมปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น โดย
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวม
5.1 รอยละ 100 ของผูเลี้ยงดูเด็กอายุ
0 - 5 ป ในครัวเรือนและหญิงมีครรภ
ไดรับความรูและคําแนะนําเรื่องการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดย อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน
5.2 รอยละ 100 ของผูเลี้ยงดูเด็กอายุ
0 - 5 ป ไดรับการติดตามจาก อสม.
และประสานงานกับเจาหนาที่
ในการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคตามระยะเวลาที่กําหนด
5.3 รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0-1 ป
ไดรับวัคซีนตามวัย *

ระดับของตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
- โรคไขเลือดออก
/
- โรคไขหวัดนก
- โรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน
- โรคติดตออื่นใน
ทองถิ่น เชน
มาลาเรีย พยาธิ
ไขฉี่หนู
/

/

/

/

- วัคซีนปองกัน
วัณโรค เมื่อ
แรกเกิด

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

หมายเหตุ

- วัคซีนปองกัน
คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก โปลิโอ
เมื่ออายุ 2, 4 และ
6 เดือน
- วัคซีนปองกันหัด
และหัดเยอรมัน
เมื่ออายุ 9 เดือน
6.1 รอยละ 100 ของหญิงมีครรภ และ
6. การอนามัยแม
หลังคลอด ไดรับความรูและ
และเด็กและการ
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของ
วางแผนครอบครัว
แมและเด็ก โดย อสม. และ/หรือ
(Maternal Child
แกนนําชุมชน
Health and Family
6.2 รอยละ 90 ของหญิงมีครรภมีการ
Planning)
ฝากครรภ ไดรับการดูแลกอนคลอด
การทําคลอด และดูแลหลังคลอด
จากเจาหนาที่สาธารณสุข หรือ
ผดุงครรภโบราณที่ผานการ
อบรม*/**
6.3 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีระบบขอมูลของหญิงมีครรภ และ
หลังคลอด ขอมูลเด็กอายุ 0 - 5 ป
ที่สํารวจโดย อสม. เพื่อนํามาใชใน
การติดตามใหคําแนะนําและบริการ
เยี่ยมบาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด

6.4 รอยละ 100 ของทารกมีน้ําหนัก
แรกเกิดไมต่ํากวา 2,500 กรัม*
6.5 รอยละ 75 ของทารกไดกินนมแม
ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน
6.6 รอยละ 75 ของหญิงวัยเจริญพันธุ
ที่แตงงานและอยูกับสามีมีการ
วางแผนครอบครัว
6.7 รอยละ 100 ของหญิงและชาย
วัยเจริญพันธุมีความรูเรื่องการ
วางแผนครอบครัว
6.8 รอยละ 50 ของหญิงและชาย
วัยเจริญพันธุมีการเตรียมตัวและ
คัดกรองโรคทางพันธุกรรม
กอนการแตงงาน
7. การรักษาพยาบาล 7.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน มี
งายๆ (Simple
อสม. ที่ผานการอบรมใหมีความรู
Treatment)
และความสามารถในการตรวจ
คัดกรองโรค และการรักษาพยาบาล
การเจ็บปวยเล็กนอยในชุมชน
7.2 รอยละ 90 ของชุมชน/หมูบาน
ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ และ
เวชภัณฑที่จําเปนจากหนวยงาน
ของรัฐ สําหรับให อสม. ใชในการ
จัดบริการตรวจคัดกรองโรค และ
รักษาพยาบาลการเจ็บปวยเล็กนอย
ในชุมชน

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/

หมายเหตุ

/
/

/

/

/

/

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
7.3 รอยละ 90 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดบริการตรวจคัดกรองโรค
และการรักษาพยาบาลการเจ็บปวย
เล็กนอย โดย อสม.
7.4 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีระบบการสงตอผูปวยโดย อสม.
จากชุมชนไปยังสถานบริการ
สาธารณสุข
7.5 รอยละ 30 ของศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน มีการใหบริการ
การแพทยทางเลือกเพื่อสุขภาพแก
ประชาชนในชุมชน

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/

/

/

8.1 รอยละ 100 ของศูนยสาธารณสุข
8. การจัดหายาที่
มูลฐานชุมชน มียาสามัญประจําบาน
จําเปนในหมูบาน
สําหรับใหบริการแกประชาชนที่
(Essential Drugs)
เจ็บปวยเล็กนอยหรือฉุกเฉินใน
ชุมชน
8.2 รอยละ 80 ของศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน มีบริการจายยา
โดย อสม.

/

9. สุขภาพจิต
(Mental Health)

/
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9.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องการสงเสริมสุขภาพจิต โดย
อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

/

เชน บริการนวด อบ
ประคบแผนไทย
การใชยาสมุนไพร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด

9.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจผูปวยที่มีปญหา/
อาการทางจิตประสาท และสงตอ
ผูปวยใหไดรับการรักษา
9.3 รอยละ 50 ของวัยรุนเปนสมาชิก
ชมรม To be number one และมี
กิจกรรมตอเนื่อง **
9.4 รอยละ 30 ของครัวเรือน ไดรับ
การสงเสริมใหเปนครอบครัว
อบอุน
10. ทันตสาธารณสุข 10.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
(Dental Health)
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องทันตสุขภาพ โดย อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน
10.2 รอยละ 100 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในชุมชน มีการสอนและ
ปลูกฝงนิสัยการบริโภคอาหารที่
สงผลดีตอสุขภาพฟน และการ
แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร
10.3 รอยละ 80 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจปญหาทันตสุขภาพ
ของประชาชน และสงตอผูปวย
ใหไดรับการรักษา หรือ
ประสานงานใหมีหนวย
ทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่มา
ใหบริการในชุมชน

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/

หมายเหตุ

/

/

/

/

/

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
/
11. การอนามัย
11.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
สิ่งแวดลอม
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
(Environmental
เรือ่ งอนามัยสิ่งแวดลอม โดย
Health)
อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน
/
11.2 รอยละ 80 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดกิจกรรมลดมลภาวะ และ
สงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม โดย
การมีสวนรวมของชุมชน
/
11.3 รอยละ 50 ของชุมชน/หมูบาน
มีกลุมเฝาระวังสิ่งแวดลอมชุมชน
และประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เมื่อพบปญหา
/
12. การคุมครอง
12.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
ผูบริโภค
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
(Consumer
เรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอางที่
Protection)
ปลอดภัย มีเครื่องหมาย อย. หรือ
ไดมาตรฐานโดย อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
/
12.2 รอยละ 50 ของผูประกอบการ
รานอาหาร แผงลอย ไดรับการ
ฝกอบรม/พัฒนาเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร
/
12.3 รอยละ 90 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดกิจกรรมรณรงคการ
ไมสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล
โดย อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน
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บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
13. การปองกันและ 13.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ควบคุมอุบัติเหตุ
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
และโรคไมติดตอ
เรือ่ งอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ
(Accident and
ที่เปนปญหาของชุมชน โดย อสม.
Non communiและ/หรือแกนนําชุมชน
cable Disease
/
13.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
Control)
มีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และการตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเอง
13.3 รอยละ 60 ของประชาชนอายุ 40 ป
/
ขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และความดันโลหิต
สูง ในชุมชน/หมูบาน **
13.4 รอยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป
/
มีความรู และมีพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเองเปนประจํา **
13.5 รอยละ 60 ของประชาชนอายุ 6 ป
/
ขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที **
13.6 รอยละ 50 ของชุมชน/หมูบาน มี
/
การจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเฝาระวัง
อุบัติเหตุ และชวยเหลือผูประสบภัย
14. การปองกันและ 14.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ควบคุมโรคเอดส
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
(AIDS)
เรื่อง เพศศึกษา โรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ

หมายเหตุ

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
ในชุมชน โดย อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
14.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบานมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม
การปองกันโรคเอดสใหกับ
ประชาชน โดย อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
14.3 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจผูติดเชื้อและผูปวย
ดวยโรคเอดสในชุมชน โดย อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน และ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ
เพื่อใหการชวยเหลือผูติดเชื้อ/
ผูปวย และครอบครัว
14.4 รอยละ 60 ของชุมชน/หมูบาน
มีบริการแจกถุงยางอนามัย เพื่อ
ปองกันการติดเชื้อและแพรเชื้อ
เอดสในชุมชน โดย อสม.

หมายเหตุ
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ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

หมายเหตุ

/

/

/

* เปนตัวชี้วัดเปาหมายความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) (ภาคผนวก ก)
** เปนตัวชี้วัดเปาหมายเมืองไทยแข็งแรง (ภาคผนวก ข)
*** เปนเปาหมายในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 9 ของกระทรวงสาธารณสุข
หรือที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอสํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในบทนี้จะกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวทางการ
ปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ดังตอไปนี้

4.1 แนวทางการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมายที่ตองการนั้น มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรง คือ
เจาหนาที่หรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบุคลากรในงานทางดาน
สาธารณสุข อาจเปนเจาหนาที่สาธารณสุขหรือพยาบาล ดังนั้นจึงเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
สุขภาพอนามัยของประชาชน บุคลากรเหลานี้จะตองมีใจรักในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีความ
เขมแข็งอดทนทั้งใจและกายที่จะทํางานกับชุมชน นอกจากนี้ควรมีคุณลักษณะเปนนักประชาสัมพันธ
และประสานงานที่ดี (ดังกลาวแลวในเรื่องตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน)
ในการปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรประสานงานกั บ
บุคลากรสาธารณสุขจากหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ ยวของ เชน โรงพยาบาลระดั บตางๆ ซึ่งมี
หนวยงานภายในที่ทํางานทางดานชุมชนอยู หรือสถานีอนามัย (สอ.) หรือศูนยสุขภาพชุมชน
(Primary Care Unit : PCU) ซึ่งบรรดาแกนนํา หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
จะมีความคุนเคยกับบุคลากรของหนวยงานดังกลาวอยูกอนแลว การประสานงานกับบุคลากร
ดังกลาวจะเปนการเพิ่มความคุนเคยและไดรับความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนและแกนนําชุมชนตางๆ ดวยดี
อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ าน/ชุ มชน และแกนนํ าชุ มชนเป นกลุ มบุ คคลอี ก
กลุมหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเปนตัวจักร
สําคัญที่จะทําใหงานสาธารณสุขมูลฐานสําเร็จได แตเนื่องจากอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน อาจมีขอจํากัดเรื่องระดับความรูในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้น
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จึงจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถ หรือเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดโดยการประชุมสัมมนาหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําตางๆ มีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไดรวมกันทํางานแกปญหาสาธารณสุขมูลฐานของประชาชน ตอไป
สําหรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น มี 2 กรณี ดังนี้
4.1.1 กรณีการใชเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน มีวัตถุประสงค
สําคัญ คือ เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลและการบริการสุขภาพเบื้องตน เพื่อใหมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ
ทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน เปนผูดําเนินการงานสาธารณสุขมูลฐาน
ภายใตความตองการของประชาชนในชุมชน/หมูบาน (ภาคผนวก ค)
1) หลักเกณฑ
1.1) รั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ให กั บ เทศบาลและองค ก าร
บริหารสวนตําบลตามจํานวนชุมชน/หมูบาน ในเขตพื้นที่ทุกแหง
1.2) เทศบาล/องคก ารบริ ห ารสว นตํ า บลตั้ ง งบประมาณเปน เงิ น อุ ด หนุ น
ทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค เพื่อเบิกจายใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนตาม
แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบาน
1.3) แผนงาน/โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาพฯ ดั ง กล า ว จะต อ งเป น แผนงาน/
โครงการตามความตองการของประชาชนในชุมชน/หมูบาน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนเปนผูจัดทําโดยมีประชาชนในชุมชน/หมูบาน มีสวนรวมเสนอแนะทุกขั้นตอน
ตั้งแตการวิเคราะหระบุกําหนดปญหา การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การจัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชน/หมูบาน
2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1) การแจงการจัดสรรงบประมาณ มีขั้นตอน ดังนี้
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2.1.1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) แจงการจัดสรรงบประมาณ
และแนวทางการดําเนินงานใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทราบ
2.1.2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล แจงงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการใชจายงบประมาณใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ทราบ เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพ โดยใหประชาชนในชุมชน/หมูบานมีสวนรวม
เสนอแนะแลวสงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอนุมัติ
2.2) การจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
มีขั้นตอน ดังนี้
2.2.1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนาสุขภาพและวิธีการดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพภายใต 3 กลุม
กิจกรรมดังกลาวแลว
2.2.2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจัดสงแผนงาน/
โครงการฯ ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิ จ ารณาอนุ มั ติ และเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย ชื่ อ บั ญ ชี “เงิ น พั ฒ นางาน
สาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/หมูบาน……” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจาย 2 ใน 3 คน และแจงเลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคารใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทราบ
2.2.3) เทศบาล/องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตรวจสอบแผนงาน/
โครงการฯ และนําเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ และจัด ทําแผน
การเบิกจายสงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดใหแลวเสร็จ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ
2.3) การโอนเงิน มีขั้นตอนดังนี้
2.3.1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด โอนเงินงบประมาณใหกับเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบล ภายใน 2 วันทําการหลังจากไดรับแผนเบิกจายเงินจากเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบล
2.3.2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เบิกจายเงินอุดหนุนใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ 2.2.2 ภายใน
2 วันทําการนับจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและตองจัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางาน
ระหวางเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนดวย
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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2.3.3) เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนไดรับการโอนเงิน
เขาบัญชีแลว ใหผูมีอํานาจในการสั่งจายเงิน ทั้ง 3 คน ลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
(ถามี) สงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เก็บไวเปนหลักฐานภายใน 3 วันทําการ
2.4) การดําเนินงานตามโครงการ มีขั้นตอนดังนี้
2.4.1) การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ จะตองเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.2) การใชจายเงินประมาณ เพื่อดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ
จะตองมีหลักฐานการเบิกจายเงินที่สําคัญคือใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน และใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนเปนผูเก็บรวบรวมรอการตรวจสอบ
2.4.3) ถ า มี ก รณี ที่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง หรื อ จั ด หาวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ เพื่ อ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพใหใชราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการโดยอนุโลม
2.4.4) หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานดังกลาวแลว ใหตกเปน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชสําหรับงานสาธารณสุขมูลฐานตอไป
2.4.5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ตองรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลรับทราบตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
2.5) การตรวจติดตามผล มีขั้นตอนดังนี้
2.5.1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด (สถจ.) ดําเนินการตรวจติดตามเรงรัด
ให เ ทศบาล/องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณให กั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการเบิกจายเงินงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
2.5.2) เทศบาล/องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนซึ่งอาจจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุ อุปกรณ
เพิ่ ม เติมให กั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมูบา น/ชุม ชน และดํ า เนิน การตรวจติด ตามให
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน ดํ า เนิ น การใช จ า ยงบประมาณให เ ป น ไปตาม
แผนพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนรายงานใหผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นทราบ และรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งาน การเบิ ก จ า ยงบประมาณให สํ า นั ก งานท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ทราบตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
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แผนภาพ 4.1 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
1. แจงการจัดสรรงบประมาณ

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด

แจงเทศบาล/อบต.
อสม.

2. จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณ

อสม.จัดทําโครงการ ฯ

สงโครงการใหเทศบาล/อบต.

เทศบาล/อบต.
ตรวจสอบโครงการ ฯ

เสนอผูบริหารเพื่ออนุมัติแลว
แจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เพื่อใหโอนเงิน
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3. การโอนเงิน

สถจ.โอนเงินใหเทศบาล/อบต.

อสม.ลงรายมือชื่อในใบสําคัญ

เทศบาล/อบต.
เบิกจายเงินให อสม.

สงใหเทศบาล/อบต.เก็บไวเปน
หลักฐาน

4. การดําเนินงานตามโครงการ ฯ

อสม. และชุมชน
ดําเนินงานตามโครงการ ฯ

อสม. เก็บหลักฐานการใชจายเงิน

อสม. รายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ ฯใหเทศบาล/อบต.ทราบ
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5. การตรวจติดตามผล

สถจ.ตรวจติดตามผลเรงรัด
เทศบาล/อบต.

เทศบาล/อบต.ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อสม.

4.1.2 กรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และงบประมาณจาก
แหลงอื่น
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุข การประเมินสถานะและปญหาการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขของชุมชน จะเปน
เครื่องมือสําคัญในการกําหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการดําเนินการ โดยองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถดํ า เนิ น การประเมิ น การพึ่ ง ตนเองด า นสาธารณสุ ข มู ล ฐานตาม
แบบประเมิ น ในภาคผนวก ง ซึ่ ง เมื่ อ ทราบถึ ง สภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน
ดานสาธารณสุขมูลฐานแลวจะทําใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทาง
ในการกําหนดแผนงาน/โครงการตางๆ ตอไป เชน
- ยุทธศาสตรการสงเสริมความรูความเขาใจดานสุขภาพอนามัยใหประชาชนมี
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง
- ยุทธศาสตรการเฝาระวัง เพื่อควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดตอโดยการมีสวนรวมของชุมชน
- ยุทธศาสตรการสนับสนุนการดําเนินงานดานปศุสัตว เพื่อปองกันโรคระบาด
ในสัตว
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-

ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นสุข าภิบ าลอาหารและน้ํ า ตลอดจนดูแ ลรั ก ษา
สภาพแวดลอม ปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาด านสาธารณสุขมูล ฐานและสงเสริมการรวมกลุม
ประชาคมเพื่อสรางเครือขายงานบริหารสาธารณสุข
- ยุทธศาสตรการเฝาระวังการแพรระบาดปญหายาเสพติด
ฯลฯ
1) กรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํ า หรับการใช เ งิ น งบประมาณในส ว นของเทศบาล/องคก ารบริ หารสว น
ตําบลเองนั้น จะใชเงินตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานนั้นๆ แตละแหงซึ่งบรรจุอยู
ในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ดังนั้น การจัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานสาธารณสุขมูลฐาน จึงตองเปนงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับแผนยุทธศาสตรในแตละดาน เชน
โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งสอดคลองกับแผนฯสงเสริมความรูความเขาใจดาน
สุขภาพอนามัยโดยใหประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง หรือโครงการ
ควบคุมดูแลปองกันโรคไขเลือดออก สอดคลองกับแผนฯ เฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดตอโดยการมีสวนรวมของชุมชน เปนตน
ในการดําเนินงานนั้น เริ่มตนไดทั้งจากประชาชนและ/หรือเจาหนาที่ของ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล พบปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
เชนโรคระบาด ปญหายาเสพติด เปนตน ก็จะเสนอโครงการตางๆ ขั้นตอนดังแผนภาพ 4.2 ดังนี้
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แผนภาพ 4.2 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชน
ในชุมชน

เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
จัดทําแผนงาน/โครงการ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมกับประชาชนในชุมชน/หมูบาน

เสนอโครงการ ฯ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

พิจารณาอนุมัติโครงการฯ

- ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการตามโครงการ ฯ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แกนนํา/อสม./ประชาชน

สรุปรายงานผลการดําเนินงานฯ

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แกนนํา/อสม./ประชาชน

อยางไรก็ตามในการดําเนินงานทั้งหมดนั้น เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
จะตองให ความสําคัญกับอาสาสมั ครสาธารณสุขประจําหมูบ าน/ชุ มชน และแกนนํ าทั้ งหลาย
รวมทั้งชุมชนดวย
2) กรณีการใชเงินงบประมาณจากแหลงอื่น
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ถามีงบประมาณจากแหลงอื่น เชน จากกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
อื่นๆ หรือจากหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือเงินทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นๆ
เชน องคการอนามัยโลก (WHO) เปนตน ในการใชงบประมาณดังกลาวเพื่อดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน เปนไปตามภาพ 4.3 ดังนี้
แผนภาพ 4.3 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณจากแหลงอืน่
เจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข
องคกรพัฒนาเอกชน

พิจารณาขอมูล
สถานการณสุขภาพของ
ชุมชนเพื่อกําหนดปญหา

ประชาชน/ชุมชน
อสม. แกนนํา

จัดลําดับความสําคัญของปญหา
สาธารณสุขมูลฐานรวมกัน
กําหนดแผนงานหลักเพื่อแกปญหาสาธารณสุขมูลฐานรวมกัน
จัดทําโครงการแกไขปญหา
พิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ
จัดทํารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ ฯ
เบิกงบประมาณ ดําเนินการตามโครงการ ฯ และประเมินผล
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
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4.2 แนวทางการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชนมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพราะเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและผานการฝกอบรมเรื่องงาน
สาธารณสุข โดยทําหนาที่เปนผูนําการพัฒนาสุขภาพของชุมชน รวมทั้งเปนผูประสานงานระหวาง
ชุมชนกับเจาหนาที่ ดังนั้นจึงจําเปนตองทราบรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน โดยแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
4.2.1 แนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
1) การคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน คือผูที่มีคุณสมบัติตามกําหนด
ไดแก มีภูมิลําเนาในหมูบาน/ชุมชน สามารถอานออกเขียนได สมัครใจ เสียสละ และสนใจเขารวม
ในการดําเนินงานสาธารณสุขตลอดจนกรรมการหมูบาน/ชุมชนรับรองวามีความประพฤติดี และ
ไดรับความไววางใจจากประชาชนคัดเลือกใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ในการคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน กรรมการ
หมูบาน/ชุมชน และผูนําอื่นๆ ใหทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระ บทบาทหนาที่ และจํานวน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า หมู บา น/ชุม ชนที่ จ ะคัด เลือก แล ว รว มกั น กํา หนดแผนการ
คัดเลือก เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 1 คน จะมีหนาที่ดูแลสุขภาพ
ครัวเรือนประมาณ 10 หลังคาเรือน ยกเวนถาเปนชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน 1 คนจะดูแล 20-30 หลังคาเรือน ดังนั้นจึงตองแบงละแวกบานตามจํานวนหลังคาเรือน
ที่จะใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนดูแล พรอมทั้งชี้แจงใหทุกบานไดรับทราบ
และใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวสมัครเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จากนั้นให
ตัวแทนครัวเรือนลงมติโดยใชเสียงสวนใหญเลือกบุคคลทําหนาที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ประจําละแวกบานตางๆ
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนที่ผานการคัดเลือกกรณีเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหมจะตองผานการอบรมตามหลักสูตร และไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน จะมีบทบาทเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมที่สงผลตอ
สุขภาพของประชาชน และมีหนาที่แกขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข
บําบัดทุกขประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางที่ดี
2) หนาที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1) เปนผูสื่อขาวสารสาธารณสุข ระหวางเจาหนาที่และประชาชนในหมูบาน/
ชุมชน เช น แจ งข า วการเกิ ด โรคติ ด ต อที่ สําคั ญ ระบาดในพื้น ที่ แจ งข า วความเคลื่อ นไหวของ
กิจกรรมสาธารณสุขตางๆ รวมถึงการนัดหมายใหเพื่อนบานมารับบริการสาธารณสุข นอกจากนี้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ยังมีหนาที่นําขาวสารสาธารณสุขในชุมชนไปแจงให
เจาหนาที่ทราบ เพื่อที่จะสามารถใหความชวยเหลืออยางเรงดวน เชน เกิดการระบาดของโรคใน
ชุมชน เปนตน
(2) เปนผูใหคําแนะนํา ถายทอดความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ ทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ รวมทั้งการเลือกใช
แหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสมใหแกเพื่อนบานและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมทั้ง 14 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการ
จัดบริการสุขภาพของประชาชน เชน โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
การปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําถิ่น การปองกันอุบัติเหตุ การอนามัยแมและเด็กและการ
วางแผนครอบครัว การใหภูมิคุมกันโรค ทันตสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต ฯลฯ
(3) เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ไดแก การปฐมพยาบาลและ
รักษาพยาบาลขั้นตน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ทองถิ่ นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของ
เจาหนาที่ ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 ขอ 15 ระบุใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนซึ่งไดผานการอบรมและไดรับหนังสือรับรองความรูและความสามารถจาก
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กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนอยูทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการใชยาไดดังตอไปนี้
ก. การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน ตามวิธีที่กําหนดไวในแบบเรียน
ดวยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคตอไปนี้ คือ ไขตัวรอน ไขและมี
ผื่นหรือจุดไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน พยาธิ
ลําไส ฝ ผื่นคันบนผิวหนัง ปวดฟน เหงือกอักเสบ เจ็บตา เจ็บหู เหน็บชา และโลหิตจาง
- ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ขอเคลื่อน
ไฟไหม น้ํารอนลวก เปนลม ชัก จมน้ํา งูกัด สุนัขกัดหรือสัตวอื่นกัด ไฟฟาดูด และไดรับสารพิษ
- เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไขจับสั่น
ข. การใชยา
- ยาสามัญประจําบานตามกฎหมายวาดวยยา
- ยาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม สั่งใหจายใหแกคนไขเฉพาะราย
และเฉพาะชั่วคราว
- ยาสมุน ไพรที่กํา หนดในแบบเรีย นด ว ยตนเองของกระทรวง
สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน
(4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดย
มีกิจกรรมและการดําเนินการ ไดแก
ก. จัดทําศูนยขอมูลขาวสารในหมูบาน/ชุมชน
ข. ถายทอดความรูและจัดกิจกรรมตามปญหาสุขภาพของชุมชน
ค. ใหบริการที่จําเปนใน 14 กิจกรรมตามองคประกอบของงานสาธารณสุข
มูลฐาน
(5) เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน เชน เฝาระวังปญหา
โภชนาการโดยการชั่งน้ําหนักเด็กและรวมแกไขปญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน
เฝาระวังดานอนามัยแมและเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภใหมาฝากทองและตรวจครรภตาม
กําหนดการติดตามใหเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ใหมาตรวจสุขภาพและไดรับวัคซีนตามกําหนด การ
เฝาระวังโรคติดตอประจําถิ่น เชน สํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เปนตน
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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(6) เปนผูนําในการบริหารจัดการ วางแผน แกไขปญหา และพัฒนาชุมชน โดย
ใชงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจากแหลงอื่นๆ
(7) เปนแกนนําในการชักชวนเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข
ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชกระบวนการ จปฐ. และรวมกลุมในการพัฒนาสังคม
ดานตางๆ
(8) ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน โดยเปน
แกนนําในการประสานงานกับกลุมผูนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/อบต.)
กระตุนใหมีการวางแผนและดําเนินงานเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนภารกิจและเบิกจายคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนได
ทั้งนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2474 ลงวันที่ 19 ธันวาคม
2548 นอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบาน/ชุมชน ยังสามารถรับสิทธิประโยชน
ดานอื่นๆ อีก เชน การรักษาพยาบาล การลดหยอนคาโดยสาร (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก จ)
3) วาระของการดํารงตําแหนง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีวาระคราวละ 2 ป เมื่อครบ
วาระแลวใหพิจารณาการตอบัตรประจําตัว โดยดูจากผลการดําเนินงานรวมกับการพิจารณาของ
ประชาชนหรือองคกรชุมชน ซึ่งประชาชนสามารถลงมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติ
เสียหายอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือบกพรองตอการปฏิบัติ
หนาที่โดยมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนหรือของคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน นอกจากนี้การพนสภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ยังเกิด
จากการตาย ลาออก หรือไมไดอยูอาศัยในหมูบาน/ชุมชนเปนเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน
4) การพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรอาสาสมัครสาธารณสุข
เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีบทบาทสําคัญใน
ฐานะผูนําการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ของตนเองตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดกลาวมาแลว ดังนัน้
นอกจากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน จะต อ งผ า นการอบรมเมื่ อ เข า เป น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหมแลว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนจะตองมีการพัฒนาตนเองดานความรู ความสามารถ ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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เพื่อสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองไดโดยวิธีการตางๆ เชน
(1) การเขารับการฝกอบรมฟนฟูเปนระยะๆ การฝกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่
เกี่ยวของ เชน กระบวนการวิเคราะหปญหาและวางแผนชุมชน เทคนิคการถายทอดความรู การ
ประชาสัมพันธ เปนตน
(2) การฝกปฏิบัติเพื่อใหมีประสบการณ เกิดทักษะและความชํานาญเพิ่มขึ้น
เชน การฝกปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล โดยเปนผูชวยเจาหนาที่ในการใหบริการ
สุ ข ภาพกั บ ประชาชน หรื อ การฝ ก ปฏิ บั ติ ด ว ยการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพให แ ก ป ระชาชนที่ ศู น ย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน คนอื่นๆ หรือการ
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการฝกการจัดทําแผนชุมชนโดยมีเจาหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือเปนที่ปรึกษา เปนตน
(3) การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง โดยการศึ ก ษาจากแบบเรี ย นด ว ยตนเอง การ
อา นหนังสือหรื อเอกสารตางๆ การคนหาข อมูลจากอิ นเทอรเ น็ต การฟ งรายการวิทยุ และชม
รายการโทรทัศนที่มีการเผยแพรความรูดานสุขภาพ เปนตน
(4) การศึกษาดูงานระหวางหมูบาน/ชุมชน โดยการไปศึกษาดูงานในหมูบาน
หรือชุมชนอื่นที่มีการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่กาวหนา สามารถเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้ง
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน
เพื่อนําความรูและประสบการณมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในชุมชนของตน
(5) การประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรูความคิด ระหวางอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนรวมกับเจาหนาที่ในวาระตางๆ เชน การประชุมประจําเดือน
การนิเทศติดตามสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ในชุมชน การประชุมประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เปนตน
นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนในแตละหมูบาน/
ชุมชนควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเปนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนระดับตางๆ ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค/เขต เพื่อใหเรียนรูในเรื่อง
การบริหารจัดการ และเกิดเปนเครือขายในการทํางานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งเปนเวที
ให เ กิด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ญ หาและแนวทางการพัฒนาสุ ข ภาพในแตละพื้น ที่ ไ ด อัน เป น
สวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน อีกดวย
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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4.2.2 แนวทางการปฏิบัติง านของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํา หมูบา น/ชุม ชน
ตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนภาพ 4.4 ขั้นตอนปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามกรอบงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาล/อบต.แจงขอมูล
งบประมาณและ
แนวทางการดําเนินงาน
ให อสม. ทราบ

องคกร อสม.จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน

องคกร อสม.นําเสนอ
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
ตอเทศบาล/อบต.
ใหการเห็นชอบ

ชุมชนดําเนินงานตามแผน
และเก็บหลักฐานใบสําคัญ
รับเงิน/ใบเสร็จ ทุกครั้งที่
จายเงิน เพื่อรวบรวม
รอการตรวจสอบ

อสม.ที่มีอํานาจในการ
สั่งจายเงิน 3 คนลงลายมือชื่อ
ในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จ
รับเงิน (ถามี) สงใหเทศบาล/
อบต.ภายใน 3 วันทําการ

เทศบาล/อบต.
เบิกจายเงินให อสม. โดย
โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย
ภายใน 2 วันทําการ

เทศบาล/อบต.
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของ อสม.

หมายเหตุ - ขั้นตอนในกรอบสี่เหลี่ยมเสนคูเปนสวนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ตองดําเนินการรวมกับชุมชน
- ขั้ น ตอนในกรอบสี่ เ หลี่ ย มเส น เดี่ ย วเป น ส ว นที่ อ งค ก รปกครองท อ งถิ่ น ต อ ง
ประสานงานกับอสม. และชุมชน
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงขอมูลงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน
ใหชุมชนทราบแลว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ในฐานะแกนนําในการพัฒนา
สุข ภาพชุ ม ชนมีแ นวทางในการดํา เนิ น การ โดยรว มกั บ องค ก รชุม ชนที่ รั บผิ ด ชอบการพั ฒ นา
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน/ชุมชน ดังตาราง 4.1 ดังนี้
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปทีไ่ ดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ
กิจกรรมหลัก/
ที่
กิจกรรมยอย
1. จัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพชุมชน
1.1 เก็บรวบรวม
ขอมูลปญหา
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- สามารถประสานงาน
- อสม.รวมกับองคกรชุมชน รวบรวมขอมูล
ขอขอมูลจากหนวยงาน
สถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ตางๆ เชน สถานีอนามัย
ประชาชนจากแหลงตางๆ เชน ขอมูล จปฐ.
ขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอ ขอมูลการ
โรงพยาบาลที่
ใหบริการสุขภาพประชาชนที่ ศสมช. เพื่อ
รับผิดชอบพื้นที่ชุมชน
นํามาวิเคราะหปญหาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่สําคัญของหมูบาน/ชุมชน
1.2 การระบุปญหา - จัดทําประชาคมหมูบาน/ชุมชุม ที่
- เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบานหรือประธาน เจาหนาทีเ่ ทศบาล/อบต.
และจัดลําดับ
ชุมชน กรรมการหมูบาน/ชุมชน สมาชิก
ความสําคัญ เพื่อ
เปนพี่เลี้ยง/ใหการ
อบต. ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ อสม.หัวหนา
เลือกปญหาที่จะ
สนับสนุนในการ
ครัวเรือน/ ผูแทน โดยดําเนินการดังนี้
นํามาวางแผน
วิเคราะหจัดลําดับและ
แกไข
วางแผนแกปญหา
- แจงวัตถุประสงค เงื่อนไขและขอบเขตการใช
- ทั้งนี้หากปญหาใดที่
งบประมาณ
องคกรปกครองสวน
- นําเสนอขอมูลปญหา พรอมรับฟงปญหา
ทองถิ่นไดจัดสรรงบฯ
เพิ่มเติม และนําปญหามาจัดลําดับ โดย
สวนอื่นไวเพื่อแกไข
พิจารณาจากปญหาที่สําคัญและสามารถ
ปญหาแลว สามารถ
แกไขไดดวยศักยภาพของชุมชน โดย
แจงใหที่ประชุมทราบ
เปดโอกาสใหทุกคนที่เขารวมประชาคม
เพื่อเชื่อมโยงโครงการ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให
หรือปรับเปลี่ยนไปทํา
คะแนนเพื่อเลือกปญหาที่จะนํามาแกไข
ปญหาอื่นแทน
โดยใชงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
10,000 บาท ตอหมูบาน/ชุมชน ซึ่งปญหา
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ
ที่

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมยอย

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- ขอมูลเกี่ยวกับ
ที่เลือกมาแกไขอาจมีมากกวาหนึ่งปญหา
ความสําคัญของปญหา
ขึ้นอยูกับการใชงบประมาณในการแกไข
ซึ่งมีขอมูลที่รวบรวมมา
แตละอยาง ทั้งนี้ตองพิจารณาดวยวาปญหา
และขอคิดเห็นของ
ที่เลือกมาตองสามารถดําเนินการแกไข
ประชาคมในการ
ไดดวย 3 กลุมกิจกรรมที่ระเบียบกําหนด
จัดลําดับความสําคัญจะ
ไว คือ การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
นํามาใชเขียนเปน
ของคนในหมูบาน/ชุมชนการแกไขปญหา
หลักการและเหตุผลใน
สาธารณสุขของหมูบาน/ชุมชน และการจัด
โครงการปฏิบัติการได
บริการสุขภาพเบื้องตนที่ ศสมช.
- ควรใชเทคนิคการ
1.3 วิเคราะหสาเหตุ - วิเคราะหสาเหตุของปญหาสําคัญที่เลือกมา
วิเคราะหปจจัยสาเหตุ
ของปญหา
แกไข โดยใหสมาชิกรวมระดมความคิดเห็น
ของปญหามาชวย เชน
และเรียนรูปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน
การเขียนแผนที่ความคิด
ใหครอบคลุมทั้งปจจัยสวนบุคคล (เชน
แผนภูมิกางปลา
พฤติกรรม ความรู ความเชื่อ) ครอบครัว
ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมถึงการเขาถึง
บริการตางๆ ซึ่งการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาจะชวยใหมองเห็นแนวทางการแกไข
ปญหาดังกลาวไดตรงจุดยิ่งขึ้น
1.4 กําหนด
- กําหนดวัตถุประสงคของแผน/โครงการ โดย - วัตถุประสงคควรเปน
วัตถุประสงค
สิ่งที่สามารถวัดหรือ
ตั้งคําถามวาเมื่อทําโครงการนี้แลวตองการให
และเปาหมาย
ประเมินผลไดเมื่อ
เกิดผลอยางไรกับกลุมเปาหมายในชุมชน
ของแผน
สิ้นสุดระยะเวลาของ
- กําหนดเปาหมายวาในการดําเนินงานตาม
โครงการ
โครงการใครคือกลุมเปาหมาย จํานวนเทาใด
- การกําหนดเปาหมาย
เชน ประชาชนกลุมอายุ 40 ปขึ้นไป จํานวน
ที่ชัดเจนจะทําใหทราบ
100 คน หรือจํานวนครัวเรือนในหมู 5
ขอบเขตการทํางาน และ
จํานวน 80 หลังคาเรือน เปนตน
ใชเปนฐานในการคิด
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ
ที่

กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมยอย
1.5 กําหนด
กิจกรรมการ
แกไขปญหา

1.6 กําหนดวิธีการ
ประเมินผล

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- ควรมีรายละเอียดที่
- ระบุทางเลือกในการแกไขปจจัยสาเหตุของ
ปญหา แลวเลือกทางเลือกที่เหมาะสม มีความ ทําใหมองเห็นแนวทาง
การดําเนินงาน
เปนไปได และอยูภายใตศักยภาพของชุมชน
ผูรับผิดชอบและ
ที่จะรวมมือกันและมีโอกาสประสบ
งบประมาณที่ตองการ
ความสําเร็จไดโดยเขียนออกมาเปนกิจกรรม
- ชุมชนควรระดม
การดําเนินงาน ที่มีรายละเอียดวา ทําอะไร
ทรัพยากรเพิ่มเติมจาก
กับใคร ทําเมื่อไร ที่ไหน ใครรับผิดชอบ
แหลงตางๆ เพื่อใหมี
ทรัพยากรและงบประมาณที่ตองการ รวมถึง
ทรัพยากรเพียงพอ
แนวทางการระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจาก
แหลงตางๆ เชน ทอดผาปา ของบประมาณ
ในการดําเนินงาน
สนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณสวนอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอสนับสนุน
จากงบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคของโรงพยาบาล/ สถานีอนามัย หรืองบฯ
จากสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
- ระบุวาจะวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวที่อะไร และดวยวิธีการใด เชน
ประเมินจากจํานวนสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ โดยขอมูลไดจากทะเบียนสมาชิก
ของชมรม ฯ เปนตน

- การระบุวิธีการ
ประเมินผลตอง
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และ
เปาหมายซึ่งจะทําใหมี
ขอมูลผลการดําเนินงาน
รายงานใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ
ที่

2.

3.
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กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมยอย
1.7 กําหนดกลุม
ผูรับผิดชอบ
และกลุม
ผูตรวจสอบ
ติดตาม

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

- การเลือกบุคคลทําหนาที่
- ประชาคมควรรวมกันเลือกบุคคลที่จะเปน
กลุมผูรับผิดชอบ และ
ผูรับผิดชอบ ดังนี้
กลุม ผูตรวจสอบติดตาม
- กลุมผูรับผิดชอบ คือ อสม. จํานวน 3 คน
ที่มคี วามเหมาะสม
เปนผูลงนามรวมกัน เพื่อเบิกเงินอุดหนุน
สามารถทํางานกันเปน
ทั่วไป ไปใชในการดําเนินงานสาธารณสุข
ทีมไดจะทําใหการ
มูลฐานในชุมชน
ดําเนินงานมีความ
- กลุมผูตรวจสอบติดตาม คือ องคกร
ราบรื่น พรอมเพรียง
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนหรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย
เนื่องจากการเซ็นชื่อ
ในหมูบาน/ชุมชนมีหนาที่ดูแล ติดตามและ
รับเงิน เบิกจายเงินจะตอง
ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณใหเปน
ลงนามรวมกัน 3 คน
ไปตามโครงการปฏิบัติการสาธารณสุข
- การมีผูตรวจสอบติดตาม
มูลฐาน
จะชวยใหการใชจายเงิน
และการดําเนินงานมี
ความโปรงใสและตรง
ตามแผน
อสม.นําเสนอแผน/โครงการปฏิบัติการ
นําเสนอแผนพัฒนา
สุขภาพชุมชน ตอ สาธารณสุขมูลฐาน ตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานสาธารณสุขชุมชนของเทศบาล/อบต.
เทศบาล/อบต.
เพื่อใหการเห็นชอบ ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร
พิจารณาใหความเห็นชอบ
อสม. ลงนามในหลักฐานการรับเงิน
อสม. เบิกจายเงิน
เมื่อไดรับแจงจาก ตามแบบฟอรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับ
กิจกรรมหลัก/
ที่
กิจกรรมยอย
4. อสม. ดําเนินงาน
ตามแผน และเก็บ
หลักฐานใบสําคัญ
รับเงิน/ ใบเสร็จ
ทุกครั้งที่จายเงิน

5.

ชุมชนประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผน นําสงรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ให เทศบาล/อบต.

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

อสม.รวมกับผูนําชุมชน/หมูบานจัด
กิจกรรมตามแผนโดยกระตุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินงานมากที่สุด โดยจะตอง
มีหลักฐานการเบิกจาย (ใบสําคัญ /
ใบเสร็จรับเงิน) และหลักฐานการเงินเหลานี้ให
อสม. เก็บรวบรวมไวเพื่อรอตรวจสอบ หากมี
เงินเหลือจายจากการดําเนินงานแลว ใหตกเปน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานตอไป

กลุมผูรับผิดชอบควร
ศึกษาระเบียบและ
แบบฟอรมการใชจายเงิน
งบประมาณอุดหนุนทั่วไป
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ที่ชุมชน
ตั้งอยูเพื่อใหปฏิบัติได
อยางถูกตอง

เมื่อการดําเนินงานสิ้นสุด อสม. รวมกับ
องคกรชุมชนตองรวมกันประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงคที่กําหนด
พรอมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
เพื่อรายงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับทราบ และใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน
สาธารณสุขของชุมชนในปตอไปใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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จะเห็นไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะตองดําเนินการอยางใกลชิด
กับองคกรชุมชนที่ประกอบดวยผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนในชุมชนนั้นๆ ในการรวมกัน
ระบุปญหาจัดลําดับความสําคัญของปญหา วางแผนโครงการปฏิบัติ การพัฒนาสุขภาพชุมชน
ลงมือดําเนินการ และประเมินผลโครงการ ในขณะเดียวกันตองมีการบริหารจัดการโครงการ
โดยประสานงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่เพื่อใหการจัดทําโครงการ การเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและ
สอดคลองกับปญหาสุขภาพในทองถิ่น อยางไรก็ตาม กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน จําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความสามารถในการรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล วางแผน ระดมการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ และ
การบริหารจัดการดานงบประมาณ ซึ่งในระยะแรกที่ยังขาดศักยภาพดังกลาว อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนควรขอรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ/
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ใหเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาแนะนําในกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะ
ทําใหในปตอไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และชุมชนมีทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญมากขึ้น สงผลใหสามารถดําเนินงานไดเองในที่สุด

4.3 การมีสวนรวมของชุมชน
4.3.1 ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน
หลักการสําคัญในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานประการหนึ่ง คือการมี
สวนรวมของชุมชน ที่ครอบคลุมตั้งแตการเปนผูกําหนดปญหาสุขภาพของชุมชนนั้นเอง เปนผู
วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางและลงมือดําเนินกิจกรรมการแกปญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งได
ร ว มประเมิ น ผลการแก ไ ขป ญ หานั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ก ารมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การ
ดําเนินงานสาธารณสุขดังนี้ คือ
1) ชวยใหการดําเนินงานสาธารณสุขมีความสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
และปญหาสุขภาพที่แทจริงของประชาชน
2) การดําเนินงานสาธารณสุขที่ประชาชนมีสวนรวมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และครอบคลุมประชากรไดสูง เนื่องจากประชาชนเห็นความสําคัญ รูสึกเปนเจาของ และมีการ
ระดมทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเอง ดังนั้น
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โอกาสที่บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานจะเขาถึงประชาชนจึงมีความครอบคลุมมากกวาการดําเนินงาน
ที่มุงอาศัยแตทรัพยากรของรัฐที่มีอยูอยางจํากัด
3) ช ว ยให เ กิ ด การพึ่ ง พาตนเองและเกิ ด พลั ง ของชุ ม ชน กลายเป น ชุ ม ชนที่
เขมแข็งที่สามารถพัฒนาสุขภาพและพัฒนาชุมชนในดานอื่นๆ ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
4.3.2 การมีสวนรวมของชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน
กําลังคนที่สําคัญในชุมชนในการดําเนินงานสาธารณสุข ไดแก อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ที่ผานการอบรมใหมีความรูความสามารถในการชวยเหลือ และ
จัดการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนในเรื่องที่ไมยุงยากซับซอนและพบไดบอยๆ นอกจากนี้ยังมี
ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน กรรมการชุมชน เปนตน หรือแกนนําชุมชนอื่นๆ เชน ผูนํากลุมแมบาน
กรรมการกองทุนหมูบาน กรรมการชมรมผูสูงอายุ ผูนําเยาวชน เปนตน รวมถึงเจาของกิจการ
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
ตามมาตรฐาน ทั้ง 14 องคประกอบได ดังตอไปนี้
1) การสุขศึกษา (Health Education)
การสุขศึกษาเปนการถายทอดความรู ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อและทักษะ
เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งการสงเสริมสุขภาพ
การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย และการฟนฟูสภาพ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสุขภาพอื่นๆ เชน ขอมูลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
หรือขอมูลการใหบริการของสถานบริการตางๆ เปนตน
ในแตละหมูบานหรือชุมชน จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนที่ผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขภาพ และมีความสามารถในการถายทอดความรู
ความคิด และทักษะ ในเรื่องดังกลาว ตลอดจนเปนผูประสานงานที่จะไดที่รับขอมูลขาวสารตางๆ
จากเจาหนาที่ใหนําไปเผยแพรตอใหกับประชาชนในชุมชน ซึ่งนอกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนแลว ยังมีผูนําชุมชนหรือแกนนําชุมชน เชน ผูใหญบาน ประธานชุมชน
กรรมการชุมชน กรรมการชมรมผูสูงอายุ กรรมการชมรมผูปวยเบาหวาน เปนตน รวมถึงแกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว (กสค.) ที่ไดรับการฝกอบรม หรือชี้แจงขอมูลดานสุขภาพจากเจาหนาที่ ก็
สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานสุขศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน สมาชิกลุมหรือชมรม
รวมถึงสมาชิก ในครอบครั ว ซึ่ งวิ ธีการถายทอดความรูแ ละการประชาสั มพั น ธ ขอมูลขาวสาร
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ดังกลาวสามารถดําเนินการในชุมชนไดหลายรูปแบบ เชน การพูดคุยบอกกลาว ใหคําแนะนํา
ขอมูลความรู ชักชวนใหปฏิบัติและทําใหดู ทั้งเปนแบบตัวตอตัว หรือพูดคุยกันเปนกลุม อาจใช
วิธีการพูดคุยในการประชุมสมาชิกหมูบ านหรื อสมาชิกกลุมประจําเดือน หรือการนําเอกสาร
แผนปลิว โปสเตอร มาวางหรือติดใหคนในชุมชนอาน เชน ที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน
(ศสมช.) ที่ที่อานหนังสือพิมพในหมูบาน เปนตน หรือใชวิธีการพูดผานทางหอกระจายขาว หรือ
การจัดรายการผานวิทยุชุมชน เปนตน
2) โภชนาการ (Nutrition)
ในอดีตการขาดสารอาหารเปนปญหารุนแรงของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่
เขตชนบท ปจจุบันปญหาการขาดสารอาหารไดลดความรุนแรงลง ยกเวนในเขตยากจนและ
ทุรกันดารที่ยังคงมีปญหาการขาดสารอาหารในบางกลุม อยางไรก็ตามในปจจุบันกลับมีปญหา
ภาวะโภชนาการเกิน เชนโรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง ที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและ
นํามาสูปญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงตามมาในอนาคต
จึงจําเปนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่นๆ เชน กลุมแมบาน
จะต อ งเข า มามี ส ว นร ว มในการสํ า รวจ เฝ า ระวั ง และติ ด ตามภาวะโภชนาการในชุ ม ชนตาม
กลุมเปาหมาย ไดแก เด็กอายุต่ํากวา 5 ป เด็กอายุ 5-16 ป หญิงมีครรภ หญิงหลังคลอด กลุมอายุ
40 ปขึ้นไป ดวยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แลวนํามาประเมินภาวะโภชนาการกับเกณฑเพื่อทราบ
วามีภาวะโภชนาการพรองหรือเกิน มีการใหสุขศึกษาเรื่องโภชนาการใหกินอาหารครบ 5 หมู
ในสัดสวนและปริมาณที่เหมาะสมตามวัยและอาชีพ บางชุมชนที่พบปญหาทุพโภชนาการมากๆ
อาจตองมีการระดมทรัพยากร เพื่อจัดตั้งกองทุนโภชนาการชุมชน และมีการจัดทําอาหารเสริมเพื่อ
แจกจายหรือชวยเหลือแกเด็กหรือครอบครัวที่มีปญหาดังกลาว รวมทั้งสงเสริมใหครอบครัวปลูกผัก
เลี้ยงสัตวเพื่อนํามาเปนอาหารในครัวเรือน สําหรับชุมชนที่มีปญหาโภชนาการเกินสูง จําเปนตองมี
การใหสุขศึกษาเรื่องโภชนาการรวมกับจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย เชน จัดตั้งชมรม
สรางสุขภาพ กลุมแอโรบิก รําไมพลอง วิ่งเพื่อสุขภาพ เปนตน
3) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation)
ในเขตชนบททุรกันดารที่มีปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคและ
บริโภค รวมถึงปญหาสุขาภิบาลเรื่องการขาดแคลนสวมที่ถูกสุขลักษณะ การสุขาภิบาลอาหารที่
ไมสะอาด ไมปลอดภัย กอใหเกิดปญหาการเจ็บปวยและการแพรระบาดของโรคทางเดินอาหาร
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และปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งหนวยงานของรัฐตองเขาไปชวยเหลือใหชุมชน
มีน้ําสะอาดเพียงพอตอการบริโภคและอุปโภค และมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาหารที่ดีดวย
แต ก ารดํ า เนิ น งานดั ง กล า วต อ งได รั บ ความร ว มมื อ จากชุ ม ชนด ว ยเช น กั น เช น การอบรมช า ง
สุขภัณฑประจําหมูบาน ใหมีหนาที่ชวยเหลือในการฝกอบรมและสอนงานแกครัวเรือนที่ตองการ
สรางโองไวเก็บกักน้ํา หรือสรางสวม มีการจัดตั้งกองทุนสุขาภิบาลหมูบานโดยเงินสนับสนุนของรัฐ
และการระดมทุนจากแหลงอื่นๆ เพื่อใหเปนทุนหมุนเวียนในหมูบานใหครัวเรือนมายืมเงินไปเปนทุน
ในการกอสรางสวม หรือที่เก็บน้ําฝน ซึ่งชุมชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนนี้ ใหมี
ความยั่งยืนและกอประโยชนตอชุมชน โดยทําใหเกิดความครอบคลุมในการพัฒนาสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมของชุมชนไดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามประชาชนในทุกครัวเรือนสามารถมีสวนรวมใน
เรื่องการกําจัดขยะใหถูกวิธี จัดบานเรือนใหสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล รวมมือกันทําความสะอาด
ชุมชนในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อใหบานนามอง ชุมชนนาอยู
เปนตน การรวมมือกันทํากองทุนขยะชุมชน มีการจัดเก็บ แยกขยะ และนําไปขายเพื่อนําเงิน
กลับมาพัฒนาชุมชน หรือการรวมมือกันของผูประกอบการรานคาอาหารแผงลอย ตลาดสด ในการ
ทําความสะอาดตลาดและบริ เวณค าขายใหสะอาด เป นระเบีย บถูกหลัก สุขาภิบาลอาหารและ
เปนไปตามเกณฑใ นการประกวดตลาดสดองคก รปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน)
เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ เปนตน
4) การเฝาระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for Local Disease Control)
ในชุมชนจะมีปญหาโรคประจําทองถิ่นที่มักเกิดเปนประจํา หรือตามชวง
ฤดูกาลตางๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก ไขมาลาเรีย โรคไขฉี่หนู โรคอุจจาระรวง เปนตน
ทําใหชุมชนตองมีสวนรวมในการเฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมโรคเหลานี้มิใหเกิดการระบาด
และสงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตของคนในชุมชน เชน ประชาชนในชุมชนใหความรวมมือ
กันปลอยปลากินลูกน้ํา ปดฝาภาชนะกักเก็บน้ํา ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงทุกๆ 7 วันในครัวเรือน
และหมูบาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีหนาที่ชวยเฝาระวังโดยทําการ
สํารวจแหลงเพาะพัน ธุ ยุงลายในครัวเรือนที่รับผิด ชอบรว มกับมีการใหสุขศึกษาและกระตุน
ความรวมมือของคนในชุมชนในการปองกันตนเองใหหางไกลโรค หากพบวามีสมาชิกชุมชนรายใด
มีอาการนาสงสัยวาจะติดเชื้อ จะตองสงตอใหเจาหนาที่ตรวจวินิจฉัยและรักษาอยางทันทวงที
กอนที่จะเกิดความรุนแรงตอชีวิตและเกิดการแพรกระจายของโรค และถาพบวาชุมชนมีการ
ระบาดของโรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน และประชาชนจะตอง
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รวมมือกับเจาหนาที่ในการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคอยางแข็งขัน เชน การกําจัดหนู
เมื่ อ มี โ รคไข ฉี่ ห นู ร ะบาด การกํ าจั ด แหล ง เพาะพั น ธุ ยุ ง ลาย และพ น หมอกควั น กํ าจั ด ยุ ง เมื่ อ มี
ไขเลือดออกระบาดในชุมชน เปนตน
5) การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization)
ปจจุบันโรคติดตอหลายโรคมีวัคซีนที่ปองกันโรคได โดยเฉพาะในกลุมเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ป เด็กวัยเรียน และหญิงมีครรภ ไดแก วัคซีนปองกันโรควัณโรค คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก ไขสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ หัด หัดเยอรมัน และคางทูม ซึ่งประสิทธิภาพของ
วัคซีนที่ไดผลในการปองกันโรค จะตองไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่เหมาะสม และมักตองใหอยาง
ตอเนื่องเปนระยะๆ มากกวา 1 ครั้ง เชน ใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
เมื่อเด็กอายุ 2 ,4 และ 6 เดือน และกระตุนอีกเมื่ออายุ 1 ปครึ่ง และ 4 ป เปนตน ดังนั้น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะเปนผูใหขอมูลความรูใหผูปกครองเด็ก หญิงมีครรภ และ
ครอบครัว เห็นความสําคัญของวัคซีน และความรุนแรงของโรคหากไมไดรับวัคซีน รวมถึงชวย
กระตุนเตือนใหกลุมเปาหมายไปรับวัคซีนเปนระยะๆ ตามกําหนดนัด หรือเปนผูประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่กับประชาชน โดยนัดหมายใหเจาหนาที่ออกไปใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ณ จุดนัดหมายตางๆ ในชุมชน
6) การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child Health
and Family Planning)
สุขภาพอนามัยของแมและเด็ก เปนตัวบงชี้ภาวะสุขภาพของประชาชนที่
สําคัญ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพสูง หากการดูแลแมตั้งแตระยะเริ่มตั้งครรภ
ขณะตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดไมดีและไมทั่วถึงแลว จะสงผลตอสุขภาพทําใหเจ็บปวย
เกิดภาวะแทรกซอน อาจนําไปสูความพิการและเสียชีวิตของแม ทารกในครรภ และเด็กที่คลอด
ออกมาได ดังนั้นนอกจากที่รัฐจะจัดบริการดานอนามัยแมและเด็กใหแกประชาชนแลว อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน แมตัวอยาง อาสาสมัครนมแม จะตองมีบทบาทสําคัญในการให
คําแนะนําแกหญิงตั้งครรภและครอบครัวเกี่ยวกับการเตรียมพรอมตั้งแตกอนตั้งครรภ การไปฝากครรภ
การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ การดูแลหลังคลอด การเลี้ยงลูกดวยนมแม การดูแลเลี้ยงดูลูกอยางถูกวิธี
รวมถึงการวางแผนครอบครัวดวยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเวนระยะหางของการตั้งครรภ หรือเมื่อ
มีบุตรเพียงพอแลว นอกจากนี้ในชุมชนที่หางไกลจากสถานพยาบาลและการเดินทางไปคลอดที่
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สถานพยาบาลมี ความยากลํ าบาก หมอตํ าแยพื้ นบ านสามารถเข ารั บการอบรมวิ ธี การดู แลครรภ
ทําคลอด และดูแลหลังคลอดที่ถูกวิธีและปลอดภัยจากเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อสามารถทําหนาที่
ผดุงครรภโบราณใหการบริการแกหญิงตั้งครรภและหลังคลอดอยางปลอดภัยในชุมชนที่หางไกลได
7) การรักษาพยาบาลงายๆ (Simple Treatment)
เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จะตองผานการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรที่มีเนื้อหาสวนหนึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการ การตรวจคัดกรองโรคและ
การสงตอเพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน หรือการรักษา
โรคง า ยๆ ที่ ไ ม ซั บ ซ อ น เช น ไข ห วั ด ท อ งเสี ย บาดแผลเล็ ก น อ ย เป น ต น ดั ง นั้ น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจึงสามารถทําการตรวจรักษาโรคงายๆ และใหการปฐมพยาบาล
ชวยเหลือขั้นตนแกประชาชนที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย สามารถวัดความดันโลหิตเพื่อตรวจ
คัดกรองโรคความดันโลหิต และตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานได รวมถึง
การให คํ า แนะนํ า ในการดู แ ลสุ ข ภาพ และการไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลต อ ไป ซึ่ ง อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนในชุมชน สามารถรวมกลุมกันจัดตารางเวรสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมาใหบริการแกประชาชนที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยมีการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ และยาที่จําเปนไวใช มีการบํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงาน ทั้งนี้การ
จัดบริการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะมี
ความจําเปนตอประชาชนในชุมชนอยางมากในกรณีที่ชุมชนอยูหางไกลจากแหลงสถานพยาบาล
ตางๆ หรือการคมนาคมไมสะดวก แตถาเปนชุมชนในเขตเมืองที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพอื่นๆ ไดงาย การบริการรักษาพยาบาลที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนอาจไดรับความนิยมนอย
ซึ่งการลงทุนเรื่องสถานที่ อุปกรณ และการดําเนินงานจัดบริการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อาจไมคุมคา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จึงควรทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัว การเลือกใชบริการสถานพยาบาล การใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาแทนการ
จัดบริการรักษาพยาบาล
นอกจากนี้ยังพบวาในบางชุมชนผูนําชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ไดมีสวนรวมในการเสียสละพื้นที่ในบริเวณบานใหเปนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนที่สามารถใหการดูแลและบํารุงรักษาไดอยางใกลชิด แทนการสรางอาคารเฉพาะกิจใน
ชุมชนใหเปนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนมากในการกอสราง
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รวมทั้งยากแกการมอบหมายใหบุคคลรับผิดชอบดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และทําการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่อยางตอเนื่อง
8) การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน (Essential Drugs)
หมูบานในเขตชนบท ที่ตั้งในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลสถานพยาบาล มีความ
จําเปนตองจัดหายาที่จําเปนไวใชในหมูบานสําหรับแกไขปญหาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ หรือ
บรรเทาอาการเมื่อมีการเจ็บปวยฉุกเฉินที่ไมสามารถเดินทางไปใชบริการที่สถานพยาบาลได
ในทันที ซึ่งยาที่จําเปนมีทั้งรูปแบบของยาสามัญประจําบาน เชน ยาแกไข ยาแกปวดทอง ผงเกลือแร
ยาใสแผล เปนตน และยาสมุนไพรที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่อาจเปนสมุนไพรสดที่ปลูกในชุมชน
หรือสมุนไพรแปรรูป ทั้งนี้การดําเนินงานอาจจัดตั้งเปนกองทุนยาและเวชภัณฑที่มีการระดมทุน
จากประชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงิน การจัดซื้อ-ขาย และแบงกําไรใหกับ
สมาชิก หรือชุมชนอาจขอรับการสนับสนุนยาที่จําเปนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนํามา
ใหบริการแกประชาชนเปนครั้งแรก แลวเก็บเงินที่ไดจากการขายยามาใชเปนทุนหมุนเวียนในการ
ซื้อยาและใชเปนคาบริหารจัดการอื่นๆ ตอไปในระยะยาวก็ได โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ผูที่ไดรับการอบรมเรื่องการวินิจฉัยอาการ และการตรวจรักษาโรคงายๆ สามารถ
เป น ผู รั บผิ ด ชอบในการขายยาที่ ศู น ย ส าธารณสุ ข มูล ฐานชุ ม ชนเมื่ อ มีผู ป ว ยมารั บ บริ ก าร โดย
สามารถใหคําแนะนําและสงตอผูปวยในกรณีที่มีอาการรุนแรงไดอีกดวย
อยางไรก็ตามทุกชุมชนไมจําเปนตองมีการจัดหายาที่จําเปนไวใชในหมูบาน
โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่มีความเจริญ มีการคมนาคมสะดวก และประชาชนนิยมไปใช
บริการจากรานขายยาและสถานพยาบาลอยูในบริเวณใกลเคียงเมื่อมีการเจ็บปวย เนื่องจากการ
จัดหายาไวใชในชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการในดานการจัดซื้อ จัดเก็บและใหบริการ ถาประชาชน
ในชุ ม ชนไม นิ ย มใช บ ริ ก ารและขาดการจั ด การที่ ดี จะมี ป ญ หายาหมดอายุ แ ละยาเสื่ อ มสภาพ
เนื่องจากการจัดเก็บไมถูกตองหรือไมถูกหมุนเวียนนํามาใช ทําใหเปนอันตรายไดหากมีการใชยา
ที่ขาดคุณภาพ อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณหากซื้อยามาเก็บไวแลวไมไดถูกนํามาใชประโยชน
9) สุขภาพจิต (Mental Health)
ปญหาสุขภาพจิตในสังคมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเขตเมือง
และชนบท เนื่องจากความกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจมีมากขึ้น ในขณะที่การสนับสนุนทาง
สังคมของครอบครัวและชุมชนลดนอยลง เชน การอยูกันแบบครอบครัวเดี่ยว ความใกลชิดและ
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ความอบอุนในครอบครัวลดนอยลง ความเปนเครือญาติและเพื่อนบานในชุมชนที่คอยใหการ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีนอยลงหรือหายไป สิ่งเหลานี้ทําใหบุคคลมีความเครียดสูง และ
ไมสามารถเผชิญกับความเครียด หรือแสวงหาความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดปญหา
โรคจิต โรคประสาทตามมา และนําไปสูปญหาการใชสารเสพติด การฆาตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนและผูนําชุมชนสามารถใหขอมูลแกเจาหนาที่ในการ
สํารวจขอมูลผูที่มีปญหาสุขภาพจิต 3 กลุมโรค ไดแก โรคจิต โรคลมชัก และปญญาออน รวมถึง
สํารวจผูพิการในชุมชน เพื่อแจงใหหนวยงานของรัฐใหการชวยเหลือทั้งดานรางกายและจิตใจ
ตอไปสําหรับกลุมเปาหมายที่สําคัญในชุมชนที่มีแนวโนมปญหาสุขภาพจิตสูง คือ กลุมผูสูงอายุใน
ชุมชน ซึ่งนอกจากจะมีปญหาสุขภาพกายเสื่อมโทรมตามวัยแลว มักมีปญหาดานเศรษฐกิจและ
สัง คมถูกทอดทิ้ง ขาดปฏิสัมพันธกับสังคมรอบขาง ซึ่งชุมชนสามารถมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมเองหรือรวมกับหนวยงานของรัฐที่เขาไปใหการสนับสนุน
ไดแก การที่สมาชิกแตละครอบครัวใหความสนใจดูแลผูสูงอายุ สมาชิกชุมชนรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมหรือชมรมผูสูงอายุในชุมชน เพื่อเปนศูนยรวมใหผูสูงอายุมี
โอกาสพบปะกั บเพื่ อนในวั ยเดี ยวกั น และมี กิ จกรรมสงเสริ มสุ ขภาพ เช น การออกกํ าลั งกายที่
เหมาะสมกับวัย การไปทําบุญ สวดมนต นั่งสมาธิ การจัดใหมีกิจกรรมเสริมรายไดที่เปนงานเบาๆ
และชวยใหผูสูงอายุคลายเหงา เชน การสานตะกรา การทําดอกไม หรือการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูสูงอายุไดใชประสบการณและภูมิปญญาที่สั่งสมมายาวนานใหเปนประโยชนกับชุมชน เพื่อ
เพิ่มการมองเห็นคุณคาของตนเองของผูสูงอายุและการมองเห็นคุณคาของผูสูงอายุในสังคม เชน
การสนับสนุนใหผูสูงอายุเปนครูภูมิปญญาถายทอดความรูประสบการณใหแกเยาวชนและนักเรียน
ในชุมชน เปนตน
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
ปญหาทันตสุขภาพนับเปนปญหาที่สําคัญในประชาชนทุกๆ วัย โดยเฉพาะ
วัยเด็กและวัยสูงอายุ ประชาชนในชุมชนสามารถมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ทัน ตสุ ขภาพ ไดแ ก การที่ อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บาน/ชุม ชน และแกนนํ าสุข ภาพ
ครอบครัว ใหคําแนะนํา และปลูกฝงนิสัยการแปรงฟนที่ถูกวิธีในเด็ก การตรวจคัดกรองปญหา
สุขภาพในชองปาก เชน ฟนผุ เหงือกอักเสบ เพื่อสงตอใหเจาหนาที่ใหการบําบัดรักษาตั้งแตระยะ
เริ่มแรกกอนที่โรคจะรุกลามอันเปนสาเหตุใหตองถอนฟนทิ้งและเกิดการสูญเสียฟนอยางถาวร
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รวมถึงผูปกครองและประชาชนสามารถชวยกันควบคุมและเฝาระวังไมใหเด็กรับประทานอาหาร
ที่สงผลเสียตอสุขภาพในชองปาก เชน ลูกอม น้ําอัดลม เปนตน
11) การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
การเจริญเติบโตของประชากรและชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
การผลิตและบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาขยะ น้ําเสีย ควันพิษ สิ่งปฏิกูล การปนเปอนของ
สารเคมี อันสงผลเสียตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งชุมชน
สามารถมีสวนรวมในการลดการกอมลภาวะตอสิ่งแวดลอม โดยลดการบริโภคสินคาที่กอมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอม และลดการทิ้งขยะ มีการรวมมือกันแยกขยะเพื่อนําขยะมาใชซ้ํา การขายขยะที่
นําไปรีไซเคิลได การนําขยะสดมาหมักเปนน้ําชีวภาพเพื่อใชประโยชนในการเกษตรหรือการ
กําจัดกลิ่น เปนตน รวมถึงการไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแหลงน้ําสาธารณะ การหลีกเลี่ยงการใช
สารเคมีในการเกษตรที่เปนอันตรายทั้งตอสุขภาพผูผลิต ผูบริโภคและตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ซึ่ง
ผูนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนควรรวมกันรณรงคประชาสัมพันธ
และกําหนดมาตรการทางสังคมที่ใหทุกคนในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสิ่งแวดลอม ชวยกัน
พัฒนาชุมชนใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงามเปนชุมชนนาอยู นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถรวมตัวกัน
เปนกลุมหรือชมรมดูแลและเฝาระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน กลุมอนุรักษแมน้ําปาสัก กลุม
ดูแลปาตนน้ํา กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน โดยชวยกันตรวจตราไมใหมีการทําลายสิ่งแวดลอม
ช ว ยกั น ปลู ก ป า เพิ่ ม เติ ม มี ก ารสุ ม ตรวจคุ ณ ภาพของน้ํ า เป น ระยะๆ มี ก ารเฝ า ระวั ง ไฟป า ฯลฯ
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถประสานงานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเข า มาช ว ยเหลื อ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาด า น
สิ่งแวดลอมเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที กรณีที่มีผูเจ็บปวยในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสารเคมี หรือ
มลพิษทางสิ่งแวดลอม เชน พิษจากยาฆาแมลงที่ใชในการเกษตร การเจ็บปวยดวยโรคทางเดิน
หายใจจากมลภาวะทางอากาศที่มีฝุนควันจากโรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ก็สามารถดูแลขั้นตน ใหคําแนะนํา และสงตอผูปวยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตอที่
สถานพยาบาลได (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม)
12) การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection)
ปจจุบันปญหาดานการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑตางๆ ที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพ มีเพิ่มขึ้นจากในอดีต ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องสําอาง ยา วัตถุอนั ตราย เนือ่ งจากมีการผลิต
การขาย การโฆษณา และการชักชวนหลากหลายกลวิธีใหมีการบริโภค ซึง่ สินคาบางอยางขาดคุณภาพ
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ไมไดมาตรฐาน มีสารปนเปอนที่เปนอันตราย เปนของปลอม สินคาหมดอายุหรือจัดเก็บไมถูกวิธี
ทําใหเสื่อมคุณภาพ หรือสินคาบางอยางเมื่อบริโภคมากเกินความจําเปนอาจกอใหเกิดอันตรายและ
ยั ง เป น การสิ้ น เปลื อ งค า ใช จ า ยของครั ว เรื อ น ดั ง นั้ น ผู บ ริ โ ภคในชุ ม ชนจึ ง ควรมี ค วามรู แ ละมี
พฤติกรรมการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑที่สงผลดีตอสุขภาพ รวมทั้งชุมชนรวมกับหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของควรมีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน รวมทั้งตัวแทนผูบริ โภคควรมีสวนรวมในการใหบริโภคศึกษาแก
ประชาชนในชุมชน มีการดูแลและกํากับใหผูผลิตและผูขายดําเนินกิจการตามกฎระเบียบ ผลิตและ
ขายสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค เชน สุมตรวจ
สารปนเปอนในอาหารในตลาดสด สอดสองการจัดจําหนายบุหรี่ของรานคาไมใหมีการโฆษณา
หรือขายใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เปนตน เพื่อที่จะสามารถแจงขอมูลการกระทําที่ไมถูกตอง
ใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการ รวมทั้งการประชาสัมพันธใหผูบริโภคในชุมชน
ไดรับทราบ การคุมครองผูบริโภคยังรวมถึงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่หรือลดการสูบบุหรี่
การจัด กิจกรรมค ายเลิก บุห รี่ใ หกับเยาวชน และการใหรานคาจัดเขตปลอดบุ หรี่ เพื่ อคุ มครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค)
13) การป อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ และโรคไม ติ ด ต อ (Accident and Noncommunicable disease control)
เนื่องจากความเจริญของชุมชนจากชุมชนชนบทกลายมาเปนชุมชนเมือง
มีมากขึ้น มีการขยายเครือขายเสนทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีถนนตัดผานเมืองและชุมชน
ตางๆ และมียวดยานพาหนะวิ่งในถนนจํานวนมากหลากหลายประเภท ในขณะที่พฤติกรรมการใช
รถใชถนนของประชาชนยังขาดวินัยทางการจราจร เชน ผูขับขี่รถที่ใชความเร็วสูง ขับไมถูกกฎจราจร
ขับดวยความประมาท ขับขณะที่เมาสุราหรือสารเสพติด หรือผูใชถนนขามถนนโดยไมใชทางมาลาย
หรือสะพานลอย ประกอบกับสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอการจราจร เชน ถนนเปนหลุมเปนบอ
ไมมีสัญญาณจราจรหรือชํารุด ทางโคงหรือลาดชันมาก เปนตน ตางเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ
ทางจราจร และกอใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทรัพยสินจํานวนมาก นอกจากนี้
ประชาชนจํานวนมากมี พฤติกรรมที่ไมชวยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ เชน การไมคาด
เข็มขัดนิรภัย การไมสวมหมวกกันน็อก ทําใหการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดมีความรุนแรงมากขึ้น
จะเห็นไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน และประชาชนทุกคนใน
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ชุมชน สามารถมีสวนรวมในการรณรงคใหมีการขับขี่ปลอดภัย เมาไมขับ การคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือสวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่รถ รวมถึงการชวยกันเฝาระวังและแจงถนนหรือจุดเสี่ยงภัย
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการปรับปรุงซอมแซม ชุมชนยังสามารถมีสวนรวมในการ
จัดตั้งอาสาสมัครกูภัยหรือชวยเหลือผูประสบภัย โดยอาสาสมัครกูภัยจะตองไดรับการอบรมจาก
เจาหนาที่ใหมีความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ เพื่อนําสงโรงพยาบาล
อยางรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะชวยลดความพิการและเสียชีวิตของผูประสบภัยไดจํานวนมาก
สําหรับโรคไมติดตอ หรือโรคไรเชื้อเรื้อรัง นับเปนปญหาสุขภาพที่ทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความเจริญ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น ออกกําลังกายลดลงแตบริโภคมากขึ้น และอยูทามกลางความเครียด ปญหาโรค
ไมติดตอที่พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ซึ่งจําเปนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และ
แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ตองใหคําแนะนํา และชักชวนใหประชาชนมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ รวมถึงการจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพและสนับสนุนใหประชาชนเขาเปนสมาชิก
และรวมกิจกรรมสรางสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การใหความรูเรื่องโภชนาการและสาธิตการ
ทําอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนัก ลดไขมัน ควบคุมน้ําตาลในเลือด อาหารที่ชวยลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็ง การจัดการความเครียด เปนตน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
สามารถจัดบริการตรวจคัดกรองโรคงายๆ ใหกับประชาชนในชุมชน เชน ตรวจวัดความดันโลหิต
ตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะ ชั่งน้ําหนักตัวและประเมินคาดัชนีมวลกาย เพื่อดูภาวะโภชนาการเกิน
หรื อ แกนนํ า สตรี ที่ ผ า นการอบรมเรื่ อ งตรวจมะเร็ ง เต า นมสามารถช ว ยสอนให ส ตรี ใ นชุ ม ชน
สามารถตรวจเตานมดวยตนเอง เพื่อคนหาโรคและรับการรักษาตั้งแตระยะแรกที่เริ่มปวย จะได
รักษาใหหายขาดได
นอกจากงานที่กลาวมาแลว ยังมีงานดานการฟนฟูสภาพผูพิการที่เกิดจากการ
ประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการเจ็บปวยเปนโรคและเกิดภาวะแทรกซอนทําใหมีความพิการ
เกิดขึ้น เชน อัมพฤกษ อัมพาต ที่ตองการการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งนอกจากตัวผูพิการ
จะตองฟนฟูตนเองในสวนที่ชวยเหลือตนเองไดแลว ยังตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นในสวนที่
ตัวผูพิการมีขอจํากัด เชน คนในครอบครัว เพื่อนบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐชวยเหลือดานการบริหารแขนขาที่ออนแรง การชวยจัดหา
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อุปกรณตางๆ สําหรับผูพิการ การจัดหาอาชีพและสงเคราะหดานเศรษฐกิจใหแกครอบครัวผูพิการ
เปนตน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ)
14) การปองกันและควบคุมโรคเอดส (AIDS)
โรคเอดสเปนโรคที่ มีการแพรระบาดในชุมชนต างๆ จนกลายเป นปญหา
สาธารณสุขที่สําคัญ และเปนสาเหตุการตายของประชากรของประเทศจํานวนมากในแตละป
เนื่องจากโรคเอดสเปนโรคที่รักษาไมหาย จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการปองกันและควบคุมโรค
ไมใหมีการแพรระบาด ดวยการที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน และ
แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว สามารถมีสวนรวมในการใหความรู และรณรงคใหประชาชน
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงมีการสรางคานิยมในเรื่องเพศสัมพันธที่ถูกตอง เชน ลดการสําสอน
ทางเพศ การสงเสริมใหมีการตรวจเลือดกอนแตงงาน การใหสตรีมีครรภไปฝากครรภและตรวจเลือด
ตั้งแตระยะแรกของการตั้งครรภ เพื่อลดการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก ในกรณีที่มีผูสงสัยวาจะติด
เชื้อเอดสในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ควรใหคําแนะนําใหไปรับการ
ตรวจเลือดและประสานงานใหไดรับการรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข พรอมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูติดเชื้อและครอบครัวถึงวิธีการดูแลตนเองและการปองกันไมใหมีการแพรเชื้อไปยัง
สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบาน อยางไรก็ตาม การสรางความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว
และชุมชนใหยอมรับและเห็นอกเห็นใจผูติดเชื้อเอดส ใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดก็เปน
สิ่งสําคัญ เพื่อปองกันปญหาการรังเกียจผูติดเชื้อ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐาน
การพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส)
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พื้นฐาน (จปฐ.)” (Online) Available World-Wide
Web:http://www.cdd.go.th/bmn/23/11/2548.
สมโภช รติโอฬาร พรทิพย เกยุรานนท และ นิตยา เพ็ญศิรินภา “หนวยที่ 8 กลยุทธในการพัฒนา
งานสาธารณสุข” ในประมวลสาระชุดวิชาระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธใน
การพัฒนางานสาธารณสุข หนวยที่ 7-12 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2544
สมาคมอนามัยแหงประเทศไทย “ยุทธศาสตรสรางคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง” ใน
ปฏิทินสาธารณสุข 2548 กรุงเทพมหานคร สหประชาพาณิชย หนา 29-30
สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ “ประชาสังคม: ดุลยภาพใหมเพือ่ สุขภาพ” ใน ประชาสังคมกับการพัฒนา
สุขภาพ บทวิเคราะหทางวิชาการ สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ พิมพครั้งที่ 2
กรุงเทพมหานคร โครงการสํานักพิมพ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข 2540 หนา 1-34
สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการงาน
สาธารณสุขมูลฐานภายใตระบบงบประมาณแนวใหม กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก 2541
สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข คูมือเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานเกีย่ วกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ ร.ส.พ. 2542
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คูมือประเมินศักยภาพการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2542
อมร นนทสุต แนวความคิดหลักการและกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน (พิมพครั้งที่ 5)
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2531
อําพล จินดาวัฒนะ ปฏิรูปสุขภาพ: ปฏิรูปชีวิต และสังคม กรุงเทพมหานคร อุษาการพิมพ 2546
WHO .Primary Health Care Report of the International Conference on Primary Health Care,
Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. Geneva: World Health Organization, 1978.
WHO, Regional Office for Europe. “Ottawa Charter for Health Promotion, 1986” (Online)
Available World-Wide Web:
http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2; 17/8/2005.
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ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)ที่ใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 25452549) 6 หมวด 37 ตัวชี้วัด
1. สุขภาพดี 11 ตัวชี้วดั
2. มีบานอาศัย 8 ตัวชี้วดั
3. ฝกใฝการศึกษา 6 ตัวชี้วดั
4. รายไดกาวหนา 3 ตัวชี้วดั
5. ปลูกฝงคานิยมไทย 5 ตัวชี้วดั
6. รวมใจพัฒนา 4 ตัวชี้วดั
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) มี 11 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด เปาหมาย
1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบ (คน)
2. แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด (คน)
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม (คน)
4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ปเต็ม ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ (คน)
5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรกติดตอกัน (คน)
6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป ไดกินอาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอ (คน)
7. เด็กอายุ 6-15 ป ไดกินอาหารอยางถูกตองครบถวน (คน)
8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ (คน)
9. ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะปลอดภัย
และไดมาตรฐาน (ครัวเรือน)
10. คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม (ครัวเรือน)
11. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป (คน)

(รอยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ภาคผนวก ก
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หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
12. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ ยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร (ครัวเรือน)
95
13. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน)
95
14. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน)
95
15. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ (ครัวเรือน)
100
16. ครัวเรือนไมถกู รบกวนจากมลพิษ (ครัวเรือน)
100
17. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัตภิ ัยอยางถูกวิธี (ครัวเรือน)
100
18. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ครัวเรือน)
100
19. ครอบครัวมีความอบอุน (ครัวเรือน)
100
หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษา) มี 6 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
20. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน (คน)
100
21. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (คน)
50
22. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน)
80
23. เด็กที่ไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ (คน)
100
24. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานออกและเขียนภาษาไทยได (คน)
100
25. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง (ครัวเรือน) 100
หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต)
มี 3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
26. คนอายุ 18-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได (คน)
70
27. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 20,000 บาทตอป (ครัวเรือน)
60
80
28. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน (ครัวเรือน)
78
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หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมใหกับตนเองเพื่อใหคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น) มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
29. คนในครัวเรือนไมติดสุรา (คน)
50
30. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ (คน)
100
31. คนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ1 ครั้ง (ครัวเรือน) 100
32. คนสูงอายุไดรบั การดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน)
100
33. คนพิการไดรบั การดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน)
100
หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิ์ของตนเอง เพื่อประโยชน
ของชุมชนหรือทองถิ่น) มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)
90
34. ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุม ที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล (ครัวเรือน)
35. ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น
30
(ครัวเรือน)
36. ครัวเรือนมีคนเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน (ครัวเรือน)
100
37. คนที่มีสิทธิ์ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง (คน)
100
ที่มา : ศูนยขอ มูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
http://www.cdd.go.th/bmn/23/11/2548
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มิติ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

1. ออกกําลังกายในทุกหมูบาน 1. ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป
ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห
ตําบล ชุมชน หนวยงาน
ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที
และสถานประกอบการ

60%

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
กก. สธ. ศธ.

2. อาหารสะอาด ปลอดภัย
มีคุณคา

100%

สธ. มท.

2. รานอาหารและแผงลอยจําหนาย 100%
อาหารไดตามมาตรฐานของ
ทองถิ่น
3. อาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน 95%
6 ชนิด ในทุกหมูบาน/ตําบล
4. สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท 100%
ผานเกณฑ GMP

สธ. มท.

1. อัตราการปวยไขเลือดออก
ไมเกิน
ตอแสนประชากร
50
60%
2. ประชากร อายุ 40 ปขึ้นไป
ไดรับบริการคัดกรองความ
ดันโลหิต และเบาหวานตาม
มาตรฐาน
3. สตรี อายุมากกวา 35 ป มีความรู 80%
เพื่อการสรางพฤติกรรมเรื่องการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง

สธ. มท.

มิติ

เปาหมาย

1. ทางกาย

3. ลดอัตราปวย ตาย
โรคอันดับตน ๆ
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ตัวชี้วัด

1. ตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑ
ตลาดสดนาซื้อขั้นพื้นฐาน

เกณฑ

สธ. มท.
สธ. อก.

สธ.

สธ.

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มิติ

เปาหมาย

4. ลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ

5. ลดอัตราการบาดเจ็บ ตาย
ดวยอุบัติเหตุ
6. เขาถึงบริการสุขภาพที่ได
มาตรฐาน
2. ทางจิตใจ 1. มีครอบครัวอบอุน

2. ลดอัตราการฆาตัวตาย
ดวยโรคจิตประสาท
3. เด็กไทยมี IQ / EQ ได
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

เกณฑ

4. หญิงตั้งครรภไดรับการ
ตรวจครรภกอน และหลังคลอด
ตามเกณฑ
1. รานจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ
จัดเปนเขตปลอดบุหรี่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
1. มีอัตราการบาดเจ็บและตายดวย
อุบัติเหตุลดลง ตอแสนประชากร

90%

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
สธ.

80%

สธ. มท.

<20

สธ. คค. นร.

80%

สธ. พม.

80%

พม.

>50%

สธ. ศธ.

>50%

สธ. พม.

<7.7

สธ.

100%

สธ. พม. มท.

1. คนพิการที่ไดรับบริการดาน
สวัสดิการสังคมสําหรับ
คนพิการในดานตางๆ
1. ครอบครัวสามารถดูแลเด็ก
ผูพิการ หรือผูสูงอายุไดอยาง
เหมาะสม
2. วัยรุนเปนสมาชิก To be No.1
และมีกิจกรรมตอเนื่อง
3. ผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุและมีกิจกรรมทุกเดือน
1. อัตราการฆาตัวตายลดลง
ตอแสนประชากร
2. ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน
อยางนอย 1 แหง / ตําบล

ภาคผนวก ข
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มิติ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. มีความปลอดภัยในชีวิต
1. ผูมีอิทธิพลตามบัญชีรายชื่อของ
3. ทาง
กระทรวงมหาดไทยที่สามารถ
สังคม
จับกุมดําเนินคดีและกดดันให
และ
เลิกพฤติกรรมได
เศรษฐกิจ
พอเพียง 2. ไดรับการศึกษาไมนอยกวา 1.โรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑ
12 ป หรือตลอดชีวิต
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
2. เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีรายไดเพียงพอตอการ
1. ครัวเรือนยากจนที่มีรายได
ดํารงชีพ
ต่ํากวาเกณฑ จปฐ. (20,000บาท/
ป) ลดลง
2. กลุมเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน
4. มีสภาพแวดลอม และที่อยู
อาศัยเอื้อตอสุขภาพ
4. ปญญา/ 1. ลด ละเลิกอบายมุข และ 1. สัดสวนผูติดยาเสพติดลดลง
(ตอพันประชากร)
สิ่งเสพติด
จิต
วิญญาณ 2. มีความสามัคคี เอื้ออาทร
เกื้อกูลกัน
3. มีสติ แกปญหาดวยเหตุผล
และสันติวิธี
4. ยึดมั่นในหลักศาสนาธรรม
และวัฒนธรรม

หมายเหตุ: สธ. =
ศธ. =
พม. =
พณ. =
กษ. =
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กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

80%

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
มท. นร.

100%

สธ. ศธ.

100%
80%

ศธ.
มท.

80%

อก. กษ. พณ.

-

-

4

มท. นร.

เกณฑ

มท. = กระทรวงมหาดไทย
คค. = กระทรวงคมนาคม
อก. = กระทรวงอุตสาหกรรม
นร. = สํานักนายกรัฐมนตรี
กก. = การกีฬาแหงประเทศไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 62822

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
17 ตุลาคม 2549

เรื่อง

แนวทางการใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

เรียน

ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1478
ลงวันที่ 5 กันยายน 2549
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548
ดวยสํานักงบประมาณมีหนังสืออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550
เงินอุดหนุนทั่วไป\ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข วงเงินงบประมาณ 1 ใน 4
ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใหไตรมาสแรกจํานวน 1
ใน 4 ของงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. 2549 โดยขอให จั ง หวั ด แจ ง องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพื่อใชในการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จะจัดสรรใหชุมชน/หมูบานละ 2,500.- บาทกอน สวนที่เหลือ
อีกจํานวน 7,500.- บาทตอแหง จะจัดสรรใหเมื่องบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550 อนุมัติ
/2. เงินอุดหนุน...
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2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพื่อใชเปนคาตอบแทน
แพทย พยาบาล และฝกอบรมใหความรูกลุมตางๆ ที่ไดจัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดใหญในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะจัดสรรใหเมื่องบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. 2550 อนุมัติ สําหรับคาตอบแทนแพทย พยาบาล หากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดใหญใด มีความจําเปนตองเบิกจาย ใหนําเงินสะสมมาดําเนินการไปพลางกอน
อนึ่ง เพื่อใหการใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขใน
การดํา เนิ น งานของอาสาสมั ครสาธารณสุข (อสม.) เปน ไปดว ยความเรีย บรอ ย ขอให จั ง หวั ด
ดําเนินการและแจงเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไดทราบแนวทางการใชจายเงินอุดหนุน
ตามหนังสือที่อางถึง ตลอดจนชี้แจงหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณตามขอ 1 ใหอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ไดทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-9000 ตอ 4133-4135
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ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 1478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
5 ตุลาคม 2549

เรื่อง

ซักซอมแนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปทางดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

เรียน

ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1865 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2549
ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน เนื่องจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศใชบังคับไมทันวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยใหใชงบประมาณ
ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงบประมาณกําหนด ซึ่งไดกําหนดใหใชจายงบประมาณได
ไมเกิน 3 ใน 4 ของงบประมาณรายจายในแตละแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
การจัดสรรและเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนชรา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคม เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา และเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน
/ (เงินอาสา........
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(เงินอาสาสมัครสาธารณสุข) ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง จึงขอใหจังหวัดดําเนินการ
ดังนี้
1. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
งวดแรกจํานวน 6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550 ตามจํานวนคนที่ไดรับ
อยูเดิมกอน โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 1 ดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา ใหจายใน
อัตรารายละ 300 บาทตอเดือน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการ
เบิกจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
1.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ใหจายในอัตรารายละ
500 บาทตอเดือน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ พ.ศ. 2539
1.3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ
500 บาทตอเดือน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุน
สงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543
2. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน (เงินอาสาสมัคร
สาธารณสุข) ใหถือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 2 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะจัดสรร
งบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเบิกจายใหกับชุมชน/หมูบานที่ไดรับการจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กอน ในอัตราชุมชน/หมูบานละ 10,000.- บาท และหากจังหวัดพบวา
จํานวนชุมชน/หมูบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดรับงบประมาณต่ํากวาจํานวนชุมชน/
หมู บ า นที่มี อยู จ ริ ง ให จั งหวัด ปรั บ เกลี่ย งบประมาณขององคก รปกครองสว นท อ งถิ่น ที่ไ ดรั บ
งบประมาณสูงกวาจํานวนชุมชน/หมูบานที่มีอยูจริง ไปเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่ยังขาดอยูใหครบตามจํานวน และหากยังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไดรับงบประมาณต่ํากวา
หรือสูงกวาจํานวนชุมชน/หมูบาน ที่มีอยูจริง ใหจังหวัดรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
/ทราบภายใน....
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ทราบภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณ
กลับมาตั้งจาย ณ สวนกลาง
3. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคมและเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา ใหเบิกจายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ยกเวน เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา ในสวนของคาอาหารของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะจัดสรรใหในอัตราคนละ 40 บาทตอวัน ไปพลางกอน แตหาก
องคการบริหารสวนจังหวัดใดมีความประสงคจะเบิกจายในอัตราคนละ 80 บาทตอวัน ตามหนังสือ
ที่อางถึง 3 ก็ใหตั้งงบประมาณสมทบหรือยืมเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อจายเปน
คาอาหารดังกลาวได โดยใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
อนึ่ง ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวขางตน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินสะสมมาดําเนินการไปพลางกอน โดยให
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ขอ 88 วรรค 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-9000 ตอ 4133-4135
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ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 2018

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
6 ตุลาคม 2548

เรื่อง แนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 1 ชุด
2. แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเปน
งบดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า หรั บ ผู ด อ ยโอกาส
ในเขตเมือง จํานวน 1 ชุด
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2549
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินงานในดานการสาธารณสุข ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน และเงินอุดหนุน
เปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมือง จํานวน
974,686,000 บาท (เการอยเจ็ดสิบสี่ลานหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน)
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาแลวเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจ
ทางดานสาธารณสุขเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการเตรียมความพรอมในระหวางที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอใหจังหวัดแจงแนวทางการดําเนินการ

/ ใชจาย…
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ใช จ า ยงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปสํ า หรั บ สนั บ สนุ น การบริ ก ารสาธารณสุ ข ให กั บ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทราบและถือปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 4132-5
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แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน
……………………………………..

1. กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ
เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนได รับการดูแ ลและการบริการในเบื้องตนเพื่อใหมี สุขภาพอนามัย และมีสุขภาวะที่
สมบูรณแข็งแรงมีทักษะในการดูแลตนเองและมีสวนรวมในการจัดปจจัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยองค กรปกครองสว นทองถิ่น จัด สรรเงิน อุด หนุน ใหอาสาสมั คร
สาธารณสุข (อสม.) เปนผูดําเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานภายใตความตองการของประชาชน
ในชุมชน/หมูบาน

2. หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
2.1 หลักเกณฑ
2.1.1 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ตามจํานวนชุมชน/หมูบานในเขตพื้นที่ทุกแหง ๆ ละ 10,000 บาท
2.1.2 เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ตั้งรับงบประมาณเปนเงินอุดหนุนทั่วไป
แบบมีวัตถุประสงค โดยไมตองตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเบิกจาย
ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตามแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบาน
2.1.3 แผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบาน ที่เสนอขอรับงบประมาณ
จากเทศบาล/องค การบริ หารสว นตํา บลจะตอ งเปน แผนพัฒนาสุ ขภาพตามความตองการของ
ประชาชนในชุมชน/หมูบาน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนผูจัดทําโดยใหประชาชนใน
ชุมชน/หมูบานมีสวนรวมเสนอแนะ
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2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.2.1 การแจงการจัดสรรงบประมาณ
(1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด แจงการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการ
ดําเนินงานใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงไดทราบ
(2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล แจงการจัดสรรงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการใชจายงบประมาณใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพโดยให ประชาชนในชุมชน/หมูบานมีสวนรวมเสนอแนะ และส งใหเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ
2.2.2 การจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
(1) ใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพและวิธีการ
ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาสุขภาพ ภายใต 3 กลุมกิจกรรม ดังนี้
- การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข โดยเปนคาใชจายสําหรับการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝกงาน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาพาหนะเดินทาง คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาเชาที่พัก
ฯลฯ
- การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ โดยเปนคาใชจายสําหรับ
การจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ การบํารุงรักษาและการ
ซอมแซม เชน คาจาง คาวัสดุอุปกรณ คาครุภัณฑ คาโฆษณาและเผยแพร คาพาหนะและขนสง
ฯลฯ
- การบริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต น ในศู น ย ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน
(ศสมช.) เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ครุภัณฑ การบํารุงรักษา และการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ คาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา คาไฟฟา)
คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยงของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผูมาชวยปฏิบัติงานตามกิจกรรมของ
ศู น ยสาธารณสุ ขมู ลฐานชุมชน (ใหเ บิ ก จา ยตามระเบีย บของกระทรวงมหาดไทยโดยอนุโ ลม
ในอัตราเทียบเทากับบุคคลภายนอก) ฯลฯ
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(2) ใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดสงแผนพัฒนาสุขภาพใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสุขภาพและเปด
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี “เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/
หมูบาน....” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจาย 2 ใน 3 คน และแจงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบลทราบ
(3) ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบแผนพัฒนาสุขภาพและ
นําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ และจัดทําแผนการเบิกจายเงินสงสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ
2.2.3 การโอนเงิน
(1) เมื่อไดรับแผนเบิกจายเงินจากเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลให
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดโอนเงินงบประมาณใหกับเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ภายใน 2
วันทําการ
(2) ให เ ทศบาล/องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเบิ ก จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให กั บ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ 2.2.2 (2) ภายใน 2 วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
(3) เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีแลวให
ผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินทั้ง 3 คน ตามขอ 2.2.2 (2) ลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
(ถามี) สงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลไวเปนหลักฐานภายใน 3 วันทําการ
2.2.4 การดําเนินงานตามโครงการ
(1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจะตองเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) การใชจายเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพจะตอง
มีหลักฐานการเบิกจาย (ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน) และใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ที่ไดรับมอบหมายเปนผูเก็บหลักฐานไวเพื่อรอการตรวจสอบ
(3) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสุขภาพใหใชราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการโดยอนุโลม
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(4) หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานดังกลาวแลว ใหตกเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อดําเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานตอไป
(5) ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) รายงานผลการดํ า เนิ น งานให
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทราบตามรูปแบบและระยะเวลาที่เทศบาล/องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด
2.2.5 การสนับสนุนตรวจติดตามผล
(1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการตรวจติดตามเรงรัดใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ให แ ล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด และรายงานผลการดํ า เนิ น งานตลอดจนการเบิ ก จ า ย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
(2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ซึ่งอาจจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมใหกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) และดําเนินการตรวจติดตามใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดําเนินการ
ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนรายงานใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบ และรายงานผลการดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณ ใหสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด

-----------------------------------------------
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แนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
สําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมือง
...................................................................................

1. กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ
เงินอุดหนุนเปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาส
ในเขตเมื อ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให เ ทศบาลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขนาดใหญ พั ฒ นา
ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลโดยการจางแพทย พยาบาล รวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุข
และพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขใหแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในดานตางๆ เชน การใหความรูในดานงานสุขาภิบาลอาหาร งานปองกัน
และควบคุมโรค การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเด็ก เพื่อใหประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนางานดานสาธารณสุข

2. หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ
เปนเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค โดยไมตองตราเปนขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อดําเนินการใชจายดังตอไปนี้
1. คาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลา สําหรับแพทย พยาบาล รวมถึงเจาหนาที่ดาน
สาธารณสุข และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.1 หลักเกณฑ
จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนเงินคาตอบแทน
คาลวงเวลา สําหรับบุคลากรทางการแพทยและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบลและเปนเงินคาจางพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทยจากกระทรวงสาธารณสุข
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ชวยปฏิบัติงานใหแกเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
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1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ขอบุคลากรทางการแพทยและดานอื่นๆ มาปฏิบัติหนาที่ทางดานการสาธารณสุข เชน การออก
หนวยแพทยเคลื่อนที่ การจางบุคลากรทางการแพทยมาประจําชั่วคราวที่ศูนยบริการสาธารณสุข
ตามความเหมาะสม เปนตน และการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2. คาใชจายในการอบรมกลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร
2.1 หลักเกณฑ
จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนคาใชจายในการ
จั ด ฝ ก อบรมให ค วามรู แ ก ก ลุ ม ผู ป ระกอบการในงานสุ ข าภิ บ าลอาหาร (กลุ ม เป า หมาย) เช น
ผูประกอบการที่ขายอาหารน้ําดื่ม ประเภทหาบเร แผงลอย ผูประกอบการแปรรูปอาหารทั้งแบบ
สําเร็จหรือกึ่งสําเร็จรูป ผูประกอบอาหารในตลาดสด ผูประกอบอาหารในรานอาหาร โรงเรียน
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ผูประกอบอาหารตามสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว รานคา
หรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อสงมอบหรือขายตอ เปนตน
2.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ดําเนิ นการจัด ฝก อบรม สําหรั บ
กลุมเปาหมายใหกําหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
แตละแหง หากมีกลุมเปาหมายไมเพียงพออาจพิจารณาอบรมกลุมตางๆ เพิ่มเติมแลวแตความ
เหมาะสมในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสุขาภิบาลหรืออนามัยอาหาร
3. คาใชจายในการอบรมกลุมเสี่ยง
3.1 หลักเกณฑ
จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในงานปองกันและควบคุมโรค โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก กลุม
ที่มีความเสี่ยงตอโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคเอดส โรคเลปโตสไปโรซิส
โรคไขหวัดนกหรือกลุมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อตาง ๆ และกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชสิ่งเสพติด เปนตน
3.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ให เ ทศบาลและองคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลดํ า เนิน การจั ด ฝก อบรม สํ าหรั บ
กลุมเปาหมายใหกําหนดตามลักษณะแบบแผนของโรคที่ปรากฏในแตละพื้นที่ตามความเหมาะสม
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และความพรอมของแตละเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล โดยใหมีความครอบคลุมกลุม
บุคคลทุกวัยในเขตชุมชน/หมูบาน และใหมีความครอบคลุมงานโรคติดตอระหวางสัตวสูคนซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของงานดานสัตวแพทยดวย
4. คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
4.1 หลักเกณฑ
จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในเรื่องตางๆ ไดแก อนามัยแมและเด็ก อนามัยผูสูงอายุ อนามัย
โรงเรียน อนามัยชุมชน ทันตอนามัย วางแผนครอบครัว โภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจิต การ
ออกกําลังกาย เปนตน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพตาม
ความเหมาะสมในลักษณะการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค การ
เผยแพรประชาสัมพันธ การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เปนตน
5. การตรวจติดตามผล
(1) ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดติดตามและเรงรัดใหเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดใหญ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลา
ที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนการเบิกจายงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นทราบ
(2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญรายงานผลการดําเนินงาน
และผลการเบิกจายใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ภาคผนวก ง
แบบประเมินการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขของชุมชน
แนวคําถาม
หมายเหตุ
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 องคกร/กําลังคน : มีกลุมคน องคกร บุคคลของชุมชนที่รับผิดชอบ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
1) ในหมูบานมีผูนําที่หลากหลายในการพัฒนา
0 มีเฉพาะ อสม.
1 มี อสม.และผูนําที่จัดตั้งโดยราชการ (ผูใหญบาน องคการ
บริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน กลุมแมบาน
กลุมเยาวชน ฯลฯ )
2 มี อสม.ผูนําที่จัดตั้งโดยราชการ และกลุมประชาชน จัดตั้ง
เอง (กลุมอาชีพ หมอพื้นบาน กลุมหนุมสาว ฯลฯ )
2) นอกจากผูนําในขอ 1 แลว ในหมูบานมีบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรู
(ผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญ) ในดานตาง ๆ เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา
0 ไมมี
1 มีแตไมไดเขารวมกิจกรรม
2 มีและเขารวมกิจกรรม
3) ลักษณะกลุมคน/องคกรสวนใหญในชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมการ ขอ 3-6 ใหพิจารณา
จากองคกรสวนใหญ
พัฒนา
0 เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยราชการหรือหนวยงานภายนอก ของหมูบาน
1 เปนองคกรที่ราชการหรือหนวยงานภายนอกและผูนําชุมชน
มีสวนรวมในการจัดตั้ง
2 เปนองคกรที่ราชการหรือหนวยงานภายนอก ผูนําชุมชน
และประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้งหรือเปนองคกรที่
ประกอบดวย ผูแทนของทุก ๆ กลุม
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แนวคําถาม
หมายเหตุ
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
4) วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมคนองคกรสวนใหญในชุมชน
0 ไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
1 เพื่อแกปญหาดานตาง ๆ ของชุมชน
2 เพื่อแกปญหาของชุมชนและพัฒนาตอเนื่องใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถเปนแบบอยางแกชุมชนอื่นได
5) ลักษณะการประสานงานระหวางกลุมคน/ องคกรในหมูบาน
0 ไมมีการประสานงาน
1 มีการประสานงานเปนครั้งคราว
2 มีการประสานงานสม่ําเสมอและดําเนินงานรวมกัน
อยางตอเนื่อง
6) เครือขายการพัฒนาของกลุมคน องคกรในหมูบานกับหนวยงาน
อื่นภายนอกหมูบาน
0 ไมมีเครือขายกับหมูบานอื่น
1 มีเครือขายเฉพาะกับหนวยงานดานสาธารณสุข
2 มีเครือขายกับหนวยงานสาธารณสุขและหนวยงาน
ดานอื่น ๆ ดวย
สรุป ตัวชี้วัดเรื่ององคกร
(รวม.……………….คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 2 ทุน : มีทุนที่ใชในการแกปญหาและพัฒนางานในหมูบาน
ทุน หมายถึง เงิน หรือ
1) การระดมทุนที่ใชในการแกปญหาสาธารณสุข
วัสดุ สิ่งของ
0 ไมมีการระดมทุน
ศิลปวัฒนธรรม
1 เปนการระดมทุนเฉพาะกิจ/ครั้งคราว
ทรัพยากรธรรมชาติ
2 จัดตั้งเปนกองทุนในหมูบาน
ฯลฯ (ไมรวมบุคคล)
2) แหลงที่มาของทุนที่ใชในการพัฒนา
0 ไดตามระบบการจัดสรรปกติของราชการ
1 นอกเหนือจากการจัดสรรของราชการ มีการแสวงหาการ
สนับสนุนจากองคกรอื่นๆ ภายนอก
2 นอกเหนือจากการจัดสรรของราชการ มีการแสวงหาการ
สนับสนุนจากองคอื่นภายนอกรวมกับการระดมทุนภายใน
ชุมชน
ภาคผนวก ง
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แนวคําถาม
หมายเหตุ
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
3) การจัดการที่จะใหเกิดการหมุนเวียนของทุน
ใหดูภาพรวมของการ
0 ไมมีการจัดการ
จัดการกองทุนใน
1 มีการจัดการเพื่อใหเกิดการหมุนเวียน
หมูบาน เชน วิธีเพิ่ม
2 มีการจัดการใหมีทุนหมุนเวียนและมีการงอกเงยของกองทุน รายไดใหกองทุน
4) การนําผลประโยชนจากกองทุนไปใชในการพัฒนาดานสาธารณสุข ระบบบริหารกองทุน
0 ไมมีการแบงปนหรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
นําผลประโยชนไปใช
1 มีการแบงปนและใชประโยชนดานตาง ๆ (ไมรวม
ในการแกปญหา
สาธารณสุข)
อยางไรบาง ดาน
2 นําผลประโยชนไปใชในการพัฒนาหมูบานในดานตาง ๆ สาธารณสุขหรือดาน
รวมถึงสาธารณสุข
อื่น ๆ
สรุป ตัวชี้วัดเรื่องทุน
( รวม……………......คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารจัดการ : ชุมชนมีการจัดการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
ในชุมชน
ขอมูลที่เปนปจจุบัน
1) ขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อใชในการพัฒนาชุมชน
หมายถึง
0 มีเฉพาะขอมูลพื้นฐานทั่วไปของหมูบาน
ไมเกิน 1 ปยอนหลัง
1 มีขอมูลพื้นฐานทั่วไปและขอมูลที่บอกถึงปญหา
สาธารณสุขของหมูบาน
2 มีขอมูลพื้นฐานทั่วไป ขอมูลที่บอกถึงปญหาสาธารณสุข
ของหมูบานและของพื้นที่ใกลเคียง
2) การนําขอมูลมาใชประโยชน เพื่อการพัฒนา
ระบบสื่อสารในหมูบาน
0 ไมมีการนํามาใชประโยชน
หมายถึง สื่อบุคคล
1 มีการเผยแพรและนําไปใชในการวางแผนแกไขปญหาของ หอกระจายขาว สิ่งพิมพ
หมูบาน
ฯลฯ ใหพิจารณา
3) แผนงาน/โครงการ กิจกรรมเพื่อแกปญหาของหมูบาน
แผนงานเพื่อแกปญหา
0 เปนแผนงานที่เจาหนาที่เปนผูจัดทําให
สาธารณสุข เปนหลัก
1 เปนแผนงานที่ผูนําชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนงานอาจจัดทําใน
2 เปนแผนงานที่ไดจากการระดมความคิดจากประชาชนใน ลักษณะของเอกสาร
หมูบาน
หรือขอตกลงจากการ
ประชุม
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ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
4) การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
0 ไมมีการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด
1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว
2 มีการจัดกิจกรมตามแผนงานและติดตามประเมินผลของ
กิจกรรม
5) การนําทรัพยากรของชุมชน อันไดแก วัตถุดิบ ภูมิปญญาและ
ธรรมชาติของทองถิ่น มาใชประโยชนตอสวนรวม
0 ไมมีการนําทรัพยากรมาใชประโยชน
1 มีการนําทรัพยากรมาใชในการแกปญหาของหมูบาน
2 มีการนําทรัพยากรมาใชอยางมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง มีการใช
อยางรูคุณคาเพิ่มคุณคาและจัดการใหเกิดการทดแทน
ทรัพยากรที่ใชไป
6 ) การจัดสรรผลประโยชนของชุมชน
0 ไดประโยชนเฉพาะกลุมผูดําเนินการ
1 ไดประโยชนเฉพาะประชาชนบางกลุม
2 ไดประโยชนทั่วถึง รวมถึงกลุมดอยโอกาส

สรุป ตัวชี้วัดเรื่องการบริหารจัดการ

หมายเหตุ

ผลประโยชน หมายถึง
ผลผลิตที่ไดจาก
ทรัพยากรในชุมชน
สิ่งสนับสนุน
สิทธิประโยชนตางๆ
เปนตน

(รวม………..……….คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการเรียนรูของชุมชน : มีกระบวนการเรียนรูและถายทอด
ความรูในชุมชน
1) มีแหลงความรูในชุมชน
0 ไมมีแหลงความรู
1 มีแตใชประโยชนเฉพาะกลุมเปาหมาย เชน นักเรียนใน
โรงเรียน
2 มีและใชประโยชนในการถายทอดความรูแกกลุมเปาหมาย
อื่นๆ ในชุมชน

แหลงความรู อาจเปน
บุคคลที่มีความรูหรือ
สถานที่รวบรวม
ความรูในสาขาตาง ๆ
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แนวคําถาม
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด
2) วิธีการถายทอดความรูในชุมชน
0 เอกสาร สิ่งพิมพ หอกระจายขาว
1 การประชุม อบรม
2 มีการจัดกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
3) กลุมเปาหมายที่รับการถายทอดความรู
0 มีการถายทอดความรูสูลูกหลานในครอบครัว
1 มีการถายทอดความรูสูบุคคลอื่นภายในชุมชน
2 มีการถายทอดความรูสูบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน
สรุป ตัวชี้วัดเรื่องกระบวนการเรียนรูของชุมชน

(รวม………………….คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 5 การมีสวนรวมของชุมชน : ประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาตาง ๆ
1) กลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ มีความ
หลากหลาย
0 มีเฉพาะกลุมเจาหนาที่รัฐและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ
1 มีกลุมเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ และผูนําชุมชน
กลุมอื่น ๆ
2 มีกลุมเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของผูนําชุมชน
กลุมอื่นๆ และประชาชนในหมูบาน
2) สัดสวนของประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
0 นอยกวาครึ่งของกลุมเปาหมาย (< 50 % )
1 3 ใน 4 ของกลุมเปาหมาย (50 -75 % )
2 เกือบทั้งหมดของกลุมเปาหมาย ( > 75 %)
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หมายเหตุ

เนนความหลากหลาย
ของกลุมผูเขามารวม
กิจกรรมการพัฒนา
ดานตาง ๆ ของ
หมูบาน เชน กลุม
แมบาน ผูสูงอายุ
เยาวชน อาสาสมัคร
ฯลฯ ใหกลุมเลือก
แผนงาน โครงการที่
คนทั้งชุมชน เขามามี
สวนรวม ถาไมมี
ใหเลือกกิจกรรมที่

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แนวคําถาม
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด

หมายเหตุ

3) ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนา
0 รวมทํากิจกรรม
1 รวมคิด และรวมทํากิจกรรม
2 รวมคิด รวมทํา และรวมประเมินตรวจสอบ

สรุป ตัวชี้วัดเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน

มีกลุมเปาหมายเฉพาะ
แลวพิจารณาจาก
จํานวนกลุมเปาหมาย
พิจารณาวากิจกรรม
การพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในหมูบานสวนใหญ
ประชาชนมีสวนรวม
อยางไร

(รวม………………….คะแนน)
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แบบสรุปผลการประเมิน
หมูบาน…………………....หมูท…
ี่ ….ตําบล………….อําเภอ……………จังหวัด…………………........
ตัวชี้วัด
1. องคกร/ กําลังคน

คะแนน
เต็ม
12

2. ทุน

8

3. การบริหารจัดการ

11

4. กระบวนการเรียนรู
ของชุมชน

6

5. การมีสวนรวมของชุมชน

6
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ได

แผนการแกปญหา
ของหมูบาน
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การวิเคราะหผลการประเมิน
1. การวิเคราะหผลรายตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 องคกร/กําลังคน
การวิเคราะหผล
ในหมวดนี้มีคะแนนรวม 12 คะแนน การแปรผลในระดับการพึ่งตนเองของชุมชน
ในดานองคกร/กําลังคน มีดังนี้
ไดต่ํากวา 6 คะแนน หมายความวา องคกร/กําลังคนในชุมชนที่มีอยูยังมีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองในระดับของการเขามารวมในการรับทราบ ใหการยอมรับ ใหความรวมมือ
และรวมดําเนินกิจกรรม เมื่อมีการขอรองหรือประสานงานจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดังนั้นระดับ
การพึ่งตนเอง จึงควรไดรับการปรับปรุงและยกระดับมากขึ้น
ไดตั้งแต 6-12 คะแนน หมายความวา องคกร/กําลังคนในชุมชนที่มีอยูมีความสามารถ
และศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในระดับที่คิดริเริ่ม เชน สามารถบริหารงาน ขยายเครือขายการ
พัฒนาไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถที่จะตัดสินใจหาทางเลือกตางๆ ที่
นํามาใชพัฒนาไดดวยตนเอง ซึ่งเปนระดับการพึ่งตนเองที่เปนเปาประสงคสูงสุดของการพัฒนา
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ทุน
ในหมวดนี้มีคะแนนรวม 8 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ใน
หมวดนี้มีดังนี้
ไดต่ํากวา 4 คะแนน หมายความวา ทุนและแหลงทุนที่มีอยูในหมูบานสวนมากจะ
เปนทุนที่ไดจากการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ มากกวาที่จะเปนการแสวงหาหรือการเขา
มารวมของประชาชน องคกรอื่นๆ ระดับการพึ่งตนเองในเรื่องทุน/แหลงทุน จึงควรตองหาวิธีการ
พัฒนายกระดับใหสูงขึ้น
ไดตั้งแต 4-8 คะแนน หมายความวา ทุนและแหลงทุนที่หมูบานใชในการพัฒนา
มีการกระจายและมีความครอบคลุมทั้งจํานวนทุนและแหลงทุน แสดงใหเห็นถึงความพรอมและ
ศักยภาพของหมูบานที่จะนําทุน ทรัพยากรตางๆ มาพัฒนาใหเกิดความตอเนื่องไดดวยตนเอง
ภาคผนวก ง
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1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารจัดการ
ในหมวดนี้มีคะแนนรวม 11 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชน
ในหมวดนี้ มีดังนี้
ไดต่ํากวา 6 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในดานการบริหาร
จัดการยังอยูในกลุมคน/องคกร เพียงบางกลุม อีกทั้งในการวางแผนแกปญหาและการพัฒนายังเปน
การดําเนินการตามการชี้นําของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งยังไมสามารถที่จะสะทอนภาพของปญหา
และการพัฒนาของหมูบานไดอยางแทจริง
ไดตั้งแต 6-11 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ในดานการ
บริหารจัด การมีร ะดับที่สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูใ นทองถิ่น มาใชไดอยางมีคุณ ภาพ มีก าร
วางแผนการแกปญหาอยางมีสวนรวม ทําใหมีทิศทางการแกปญหาและการพัฒนาที่ถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นซึ่งทําใหมีแนวโนมในทางบวกที่จะทําใหผลการพัฒนามีความตอเนื่อง
และยั่งยืน
1.4 ตัวชี้วัดที่ 4 กระบวนการเรียนรูของชุมชน
ในหมวดนี้มีคะแนน 6 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในหมวดนี้
มีดังนี้
ไดต่ํากวา 3 คะแนน หมายความวา กระบวนการเรียนรูของชุมชน ยังเปนการเรียนรู
ตามนโยบายที่กําหนดโดยภาครัฐ การเรียนรูจะเปนไปในทิศทางที่บอกใหทราบ ชี้แจงใหฟ ง
มากกวาการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยความตองการของชุมชน
ไดตั้งแต 3-6 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองในดานการเรียนรูที่เกิดขึ้น
เปนการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้งดานการชี้แจงใหฟง การเรียนรูจากปญหาที่ชุมชนตองการใหหา
วิธีก ารแก ไ ขกระบวนการเรีย นรู ไ ด นําทั้ งเทคโนโลยีพื้น บาน และเทคโนโลยีสมัย ใหม มาใช
ผสมผสานกัน รวมทั้งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ และการสอนกันเองระหวางหมูบาน
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
1.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การมีสวนรวมของชุมชน
ในหมวดนี้มีคะแนน 6 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในหมวด
นี้มีดังนี้
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ไดต่ํากวา 3 คะแนน หมายความวา การมีสวนรวมในการพัฒนาของชุมชน มีระดับ
การพึ่งตนเองในระดับที่เขามามีสวนรวมเพียงกลุมคน/องคกร ผูนําชุมชน ประชาชนเขามามีสวน
เพียงแครวมคิดในกระบวนการวางแผน และมีจํานวนที่เขามารวมกิจกรรมในระดับที่นอย
ไดตั้งแต 3-6 คะแนน หมายความวา การมีสวนรวมของชุมชน มีระดับการพึ่งตนเอง
ในระดับที่ผูเกี่ยวของทุก ๆ ฝาย ในชุมชนสามารถรวมตัวกันเขามารวมคิด รวมวางแผน รวมทํา
กิจกรรมและรวมควบคุม ประเมิน และตรวจสอบการดําเนินงานของชุมชนไดดวยตนเอง มีการเขา
รวมกิจกรรมมาก ซึ่งสงผลทําใหการพัฒนามีความสําเร็จและยั่งยืน

2. การวิเคราะหผลภาพรวมของการพึ่งตนเอง
การประเมินผลภาพรวมของการพึ่งตนเอง ไดแบงระดับการพึ่งตนเองเปน 2 ระดับ ซึ่ง
แตละระดับมีการแปร ดังนี้
การพึ่ ง ตนเองระดั บ ต น เป น ระดั บ การพึ่ ง ตนเองที่ มี ผ ลรวมของคะแนน ต่ํ า กว า 22
คะแนนเปนกลุมที่มีผลการพัฒนาอยูในระดับตน และตองการการปรับปรุง/พัฒนาอยางมาก
การพึ่งตนเองระดับที่ดี เปนระดับการพึ่งตนเองที่มีผลรวมของคะแนนอยูระหวาง 22-24
คะแนน เปนกลุมที่ชุมชนมีความพรอม มีศักยภาพในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน แตยังควรมีการ
พัฒนาเพื่อรักษาสภาพอยางตอเนื่อง

3. แนวทางการวางแผนพัฒนา
ผลการประเมินจะสามารถชี้บอกมิติการพึ่งตนเองของชุมชนในแตละตัวชี้วัดแตละ
ประเด็นไดโดยละเอียด ดังนั้นภายหลังที่เสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลและการวิเคราะหผล
เจาหนาที่ผูปฏิบัติการควรจะไดนําผลการประเมินที่ไดมากําหนดทิศทางการพัฒนา โดยการจัดทํา
แผนงาน /โครงการเพื่อแกปญหา ทั้งนี้การจัดทําแผนงาน /โครงการควรไดพิจารณารายละเอียด
ของปญหาในแตละตัวชี้วัดวามีขอบกพรองอยางไรมาเปนตัวกําหนดปญหาในการวางแผนดวย จะ
ทําใหการวางแผนครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2537
-------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2537”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2526
(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
(3) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
(4) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินที่สถานบริการการสาธารณสุขเรียกเก็บใน
การรักษาพยาบาล ดังนี้
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(1) คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาน้ํายา หรือ
อาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค
(2) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซม
(3) คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจางพยาบาล
พิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
(4) ค า ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ปต ามที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนดใหเ บิ ก ได ต าม
กฎหมายวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และใหหมายความรวมถึงคาหองและ
คาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษา ยกเวนคาอาหารพิเศษ และคาหองพิเศษ
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา
(1) บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว แต
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือ
มารดาซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ แตทั้งนี้ไมรวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแลว
(2) คูสมรสของผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
(3) บิดาหรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี้
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา หนวยบริการตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและให
หมายความรวมถึงสถานบริการการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดดวย
ขอ 5. ผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือในการรักษาพยาบาลมี 4 ประเภท ไดแก บุคคล
และตามหลักเกณฑของเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 6, ขอ 7, ขอ 8 และ ขอ 9
ขอ 6. ประเภท ก. ใหสถานบริการการสาธารณสุขรักษาสุขภาพโดยไมคิดมูลคา แตถา
อยูหองพิเศษใหเรียกเก็บคาหองพิเศษเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว
ผูมีสิทธิตามประเภท ก. ซึ่งไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย
ไดแกบุคคล ดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
(2) ผูไดรับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
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(3) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้น 1
(4) ทหารและเจาหนาที่ผูซึ่งไปรวมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี หรือ
ไปทําการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
(5) กรรมการอิสลามประจําจังหวัดและกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
(6) กํานัน
(7) สารวัตรกํานัน
(8) ผูใหญบาน
(9) ผูชวยผูใหญบาน
(10) แพทยประจําตําบล
(11) อาสาสมัครมาลาเรียตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข
(12) ผู สื่ อ ข า วสาธารณสุ ข และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า นตาม
โครงการของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการ
ของกรุงเทพมหานคร
(13) ชางสุขภัณฑหมูบานตามโครงการของกรมอนามัย
(14) ผู บ ริ จ าคเงิ น ที่ ดิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ใดให กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง
คํานวณเปนเงินแลวไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
(15) ผูบริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคูกับ
วิชาสามัญ หรือวิชาชีพในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช
ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ผู มี สิ ท ธิ ต ามประเภท ก. ซึ่ ง ได รั บ ความช ว ยเหลื อ เฉพาะตั ว ได แ ก บุ ค คล
ดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(2) ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
(3) พระภิกษุและสามเณร
(4) ทหารและเจาหนาที่ซึ่งไดรับบาดเจ็บจากการปราบปรามผูกระทําผิด
(5) บุคคลผูไดรับบาดเจ็บจากการชวยเหลือเจาหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําผิด
(6) บุคคลผูถูกโจรทํารายรางกาย
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(7) อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น
(8) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย
วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 24 ครั้งขึ้นไป
(9) หมออาสาหมูบานตามโครงการของกระทรวงกระทรวงกลาโหม
(10) ผูบริจาคเงิน ที่ดินหรือทรัพยสินอื่นใดใหกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคํานวณ
เปนเงินแลวไมนอยกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
ขอ 7. ประเภท ข. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือโดยเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
เพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว แตถาอยูหองพิเศษใหเรียกเก็บคาหองพิเศษและคาอาหาร
พิเศษเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไวดวย
ผูมีสิทธิตามประเภท ข. ซึ่งไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัวไดแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยซึ่งมีหนังสือรับรอง จากสภากาชาดไทย
วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 18 ครั้งขึ้นไป
(2) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ขอ 8. ประเภท ค. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษ
และคาอาหารพิเศษ โดยใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไว แตตองไมเกินสิทธิอันพึงเบิกไดจาก
หนวยงานตนสังกัดกอน สวนที่เกินสิทธิใหเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 สําหรับผูไมมีสิทธิดังกลาว
ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือโดยเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว
ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย
ไดแกบุคคลตอไปนี้
(1) ขาราชการประจํา
(2) ขาราชการบํานาญ
(3) ลูกจางประจํา
(4) สมาชิกวุฒิสภา
(5) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(6) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(7) สมาชิกสภาจังหวัด
(8) สมาชิกสภาเทศบาล
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(9) สมาชิกเมืองพัทยา
(10) กรรมการสภาตําบล
(11) กรรมการสุขาภิบาล
(12) สมาชิกสภากาชาด
(13) สมาชิกเหลากาชาด
(14) พนักงานเทศบาล
(15) พนักงานสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
(16) กรรมการอิสลามประจํามัสยิด
(17) พนักงานองคการเภสัชกรรม
(18) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้นที่ 2
(19) ครูประชาบาลและครูเทศบาล
ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย
วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 7 ครั้งขึ้นไป
(2) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยไทยอาสาปองกันชาติ
ขอ 9. ประเภท ง. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษและ
คาอาหารพิเศษโดยใหเรียกเก็บเพียงรอยละ 75 ของอัตราที่กําหนดไว
ผูมีสิทธิตามประเภท ง. ซึ่งไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย
ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) สมาชิกคุรุสภา
(2) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
ผูมีสิทธิตามประเภท ง. ซึ่งไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลตอไปนี้
(1) ลูกเสือชาวบาน
ขอ 10. ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การช ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บนี้ ที่ ม าขอรั บ การบริ ก าร ต อ งแสดง
บัตรประจําตัวและหรือหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาแกเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานตอสถานบริการ
การสาธารณสุขกอนหรือในขณะขอเขารับบริการ
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ขอ 11. ใหเจาหนาที่ของสถานบริการการสาธารณสุขใหความอนุเคราะหแกผูมีสิทธิ
ไดรับชวยเหลือในการรักษาพยาบาลทุกประเภทสําหรับกรณีผูปวยหรือผูนําสงผูปวยที่ยังไมอาจ
แสดงหลักฐานตอเจาหนาที่ไดและมีความจําเปนอันรีบดวนที่จะตองเขารับการรักษา ใหผูนั้นนํา
หลักฐานแสดงในวันรุงขึ้นหรือภายในเวลาอันเร็ววันได
ขอ 12. ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลสมควรที่ จ ะให มี ก ารลดหย อ น หรื อ ไม เ รี ย กเก็ บ เงิ น
คารักษาพยาบาลและคาบริการอื่น ๆ จากผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้ หรือจากบุคคล
อื่นใดใหผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานบริการการสาธารณสุขพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะราย
ทั้งนี้ ผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานบริการการสาธารณสุขที่จะมอบหมายเปนหนังสือใหผูดํารง
ตําแหนงใด เปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได โดยใหคํานึงระดับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูจะไดรับมอบหมายเปนสําคัญ
ขอ 13. ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยความเห็น ชอบของรั ฐ มนตรีว า การกระทรวง
สาธารณสุ ข มี อํ า นาจประกาศเพิ่ ม ลด หรื อ เปลี่ ย นแปลงผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การช ว ยเหลื อ ในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
ขอ 14. ให ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป น ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้แ ละให มี อํ า นาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

(ลงชื่อ) อาทิตย อุไรรัตน
(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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ที่ สธ 0201.042.4/ว 665

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000
28 ตุลาคม 2547

เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลศู น ย /โรงพยาบาลทั่ ว ไป/
โรงพยาบาลชุมชนและนิติกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย ภาพถายระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ
ทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 94 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2547 แลว
กระทรวงสาธารณสุขจึงขอสงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวมาเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

/ จึงเรียนมา…
ภาคผนวก จ
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงผูเกี่ยวของทราบดวย จะเปนพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ
พิพัฒน ยิ่งเสรี
(นายพิพัฒน ยิง่ เสรี)
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานปลัดกระทรวง
สํานักบริหารกลาง
กลุมกฎหมาย
โทร. 02590-1427
โทรสาร 0-2590-1434

116

ภาคผนวก จ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใหสวัสดิการแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ไดรับการชวยเหลือคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษและคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษ
เพียงรอยละ ๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ประเภท ค. ใหหนวยบริการชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษ
โดยใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไว แตตองไมเกินสิทธิอันพึงเบิกไดจากหนวยงานตนสังกัด
กอน สวนที่เกินใหเรียกเก็บเพียงรอยละ ๕๐ ของอัตราที่กําหนดไว
ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งไดรับการชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวยไดแก
บุคคลดังตอไปนี้
(๑) ขาราชการประจํา
(๒) ขาราชการบํานาญ
(๓) ลูกจางประจํา
(๔) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(๕) เจาหนาที่หรือลูกจางขององคการมหาชน ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
(๖) ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานสังกัดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ภาคผนวก จ
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เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗
(๗) สมาชิกวุฒิสภา
(๘) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๙) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(๑o) สมาชิกองคการบริหารสวนทองถิ่น
(๑๑) สมาชิกสภาเทศบาล
(๑๒) สมาชิกสภาเมืองพัทยา
(๑๓) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
(๑๔) สมาชิกสภากาชาด
(๑๕) สมาชิกเหลากาชาด
(๑๖) พนักงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๗) พนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
(๑๘) พนักงานองคการเภสัชกรรม
(๑๙) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งไดรับการชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาด
ไทย วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต ๗ ครั้งขึ้นไป
(๒) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
ไทยอาสาปองกันชาติ
ขอ ๔ ให ป ลัด กระทรวงสาธารณสุ ขเปน ผูรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และใหมี อํา นาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สุดารัตน เกยุราพันธุ
(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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(สําเนา)
คําสั่งฝายการเดินรถ
ที่ พ.5/คส.1/8/2547
เรื่อง ระเบียบการลดคาโดยสารใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
---------------------------------------------------------ดวยการรถไฟฯ ใหความเห็นชอบลดคาโดยสารใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) กระทรวงสาธารณสุข เปนรายบุคคลโดยลดคาโดยสารเฉพาะชั้นที่ 3 นั่งธรรมดา
ใหรอยละ 20 เฉพาะชวงนอกฤดูโดยสารระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป ตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เปนตนไป จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการลดคาโดยสารแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ไวดังนี้
1. หลักเกณฑการลดคาโดยสาร
1.1 การรถไฟฯ ลดราคาโดยสารใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
โดยลดใหเปนรายบุคคลเฉพาะชั้นที่ 3 นั่งธรรมดาใหรอยละ 20 ตลอดทางทุกสาย (ชั้น 1-2 ไมลด)
สวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมไดให
1.2 ชวงการลดคาโดยสาร ใหลดไดเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป
2. การใชสิทธซื้อตั๋วราคา
2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตองแสดงบัตรประจําตัวฯ ใน
การติดตอขอซื้อตั๋วลดราคาทุกครั้ง
2.2 สําหรับผูมีสิทธิประเภทอื่นซึ่งมีสิทธิใชลดคาโดยสารได ใหเลือกใชสิทธิ
อยางใดอยางหนึ่งที่มีสิทธิอยูเพียงประเภทเดียว
3. ลั ก ษณะบั ต รประจํ า ตั ว อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น(อสม.) เป น
บัตรกระดาษแผนเดียว สีขาว ขนาด 5.5 x 9 ซม. ดานหนาของบัตรจะระบุเลขประจําตัวประชาชน ชื่อ
ที่อยู หมูโลหิต ลงลายมือผูถือบัตรอยูดานซาย สวนลางของบัตร ดานขวาสุดลงชื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ดานหลังของบัตรจะระบุวันออกบัตร วันบัตรหมดอายุอยูส ว นบน สวนลางซาย
ลงชื่อผูวาราชการจังหวัด และลางขวาลงชื่อนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีกําหนดอายุบัตร 2 ป
ตามตัวอยางในใบแนบทายคําสั่ง
ภาคผนวก จ
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4. การจําหนายตั๋วใหใชตั๋วคอมพิวเตอรหรือตั๋วบางทั่วไปตามแตกรณี อักษรยอ “อสม.”
รหัสสวนลด “30” ประเภทสวนลด “4” กอนจําหนายตั๋วใหตรวจสอบบัตรประจําตัวฯ ใหถูกตอง
เรียบรอยเชนเดียวกับผูมีสิทธิลดราคาอื่นๆ
5. การตรวจสอบบนขบวนรถใหตรวจคัดเจาะตั๋วตามระเบียบการที่ถือใชในปจจุบัน
หากตรวจพบไมมีบัตรประจําตัวฯ และ/หรือบัตรหมดอายุ ใหเรียกเก็บคาโดยสารครบตามชั้นที่นั่ง
และระยะทางที่ปรากฏในตั๋ว
6. การขอคืนเงินคาตั๋ว ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการคืนตั๋วที่ถือใชอยูในปจจุบัน
7. การปฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ มิ ไ ด ก ล า วไว ใ นคํ า สั่ ง นี้ ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ/คํ า สั่ ง ที่
เกี่ยวของระเบียบคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2547 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547
สมหมาย ทับเวช
(นายสมหมาย ทับเวช)
รองผูอํานวยการฝายดานเดินรถ
รักษาการแทน ผูอํานวยการฝายเดินรถ
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมาย
ใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่
ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539
----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 26 (4) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ทองถิ่ นอื่ นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของ
เจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปน
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526
3.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ ซึ่งเปน
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
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3.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดหรือกฎอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหาร
สวนทองถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย
“องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ” หมายความว า ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ควบคุม” หมายความวา การดูแลหรือการกํากับดูแล
ขอ 5 บุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย จะมอบหมายให
ทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดตองเปนบุคคลซึ่งระเบียบนี้กําหนด
ขอ 6 บุคคลซึ่งไดรับมอบหมาย จะทําการประกอบอาชีพเวชกรรมไดเฉพาะ
6.1 ตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ระเบียบนี้กําหนด
6.2 เปนการปฏิบัติราชการหรืออยูในระหวางการปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตามที่
ไดรับมอบหมาย และ
6.3 ตองอยูในควบคุมของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขอ 7 ใหบุคคลที่มีวุฒิประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน
สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
และผดุงครรภ ประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภชั้นสอง ทําการวิชาชีพเวชกรรมได ดังตอไปนี้
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7.1 ดานอายุรกรรม
7.1.1 ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังตอไปนี้ คือ ไข
ตัวรอน ไขและมีผื่นหรือจุด ไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน
คลื่นไสอาเจียน การอักเสบตางๆ โลหิตจาง ดีซาน โรคขาดสารอาหาร อาหารเปนพิษ โรคพยาธิ
ลําไส โรคบิด โรคหวัด โรคหัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน โรคผิวหนัง และโรคติดตอตาม
โครงการของกระทรวงสาธารณสุข
7.1.2 การรักษาพยาบาลอื่น คือ
(1) การใหน้ําเกลือในผูปวยทองเดินอยางรุนแรง
(2) การฉีดเซรุมแกพิษงู
(3) การสวนปสสาวะ
(4) การลางกระเพาะอาหารโดยใชสายยางในรายที่สงสัยวารับประทาน
สารพิษ
7.2 ดานศัลยกรรม
7.2.1 ผาฝ
7.2.2 เย็บบาดแผลที่ไมสาหัส
7.2.3 ชะลาง ทําแผล ตกแตงบาดแผล
7.2.4 ผาเอาสิ่งแปลกปลอมซึ่งอยูในตําแหนงซึ่งไมเปนอันตรายตออวัยวะสําคัญ
ของรางกายออก โดยฉีดยาระงับความรูสึกทางผิวหนัง
7.3 ดานสูตินรีเวชกรรม
7.3.1 ทําคลอดในรายปกติ
7.3.2 ทําการชวยเหลือขั้นตนในรายที่มีการคลอดผิดปกติ
7.3.3 ทําการชวยเหลือในกรณีที่จะมีการแทงหรือหลังแทงแลว
7.4 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนปองกันโรค
7.5 การวางแผนครอบครัว การฉีดยาคุมและจายยาเม็ดคุมกําเนิด
7.6 การเจาะโลหิตจากปลายนิ้วหรือหลอดเลือดดําเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือ
เพื่อบริจาคเขาธนาคารเลือด
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7.7 ดานปจจุบันพยาบาล ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการไดรับสารพิษ และสัตวมีพิษ
กัดตอย การแพยา การแพเซรุมและวัคซีน การเสียโลหิต ภาวะช็อค การเปนลมหมดสติ หยุดหายใจ
กระดูกหัก ขอเคล็ด ขอเคลื่อน ชัก จมน้ําไฟไหม น้ํารอนลวก ไฟฟาดูด สิ่งแปลกปลอมเขาตา หู คอ
จมูก และกระเพาะอาหาร และผูปวยที่เจ็บหนัก
ขอ 8 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ทําการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมไดตาม ขอ 7 และกระทําการดานการวางแผนครอบครัว ใสและถอดหวงอนามัยได
ขอ 9 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นสอง
ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลและจิตเวช ทําการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดตามขอ 7 ยกเวน 7.3
ขอ 10 ใหผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ
ชั้นสอง ซึ่งไดผานการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ไดตามขอ 7 และกระทําการใสและถอดหวงอนามัย เพื่อการวางแผนครอบครัวไดภายใตเงื่อนไข
และหลักเกณฑดังตอไปนี้
10.1 ไดทดสอบผูขอรับการใสหวงอนามัยแลววาไมตั้งครรภ
10.2 ผู ข อรั บ การใส ห ว งอนามั ย ได ค ลอดบุ ต รมาแล ว 45-60 วั น และยั ง ไม มี
ประจําเดือน
10.3 ผูขอรับการใสหวงอนามัยไดคลอดหรือแทงลูกมาแลว 30 วัน และยังไมมี
ประจําเดือน
ขอ 11 ใหผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุ ง ครรภซึ่ ง ได ผ า นการอบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ การผ า ตั ด ทํ า หมั น หญิ ง หลั ง คลอด หรื อ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใสและถอดยาฝงคุมกําเนิด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแลว ทําการ
ผาตัดทําหมันหญิงหลังคลอดหรือใสและถอดยาฝงคุมกําเนิดได แลวแตกรณี
ขอ 12 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภซึ่งไดรับประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลจากกระทรวง
ทบวง กรม กรุงเทพมหานครหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทําการใหยาสลบไดเฉพาะการใช
ยาสลบชนิด General anesthesia คือ การทําใหหมดความรูสึกตัว แตไมรวมถึงการใชยาชาทาง
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ไขสันหลัง หรือการระงับความรูสึกทางไขสันหลัง ทั้งนี้ใหอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ซึ่ง
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางใกลชิด
ขอ 13 ให บุ ค คลซึ่ ง ได ผ า นการศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช า
วิทยาศาสตรการแพทยทําการประกอบวิชาชีพตามขอ 7.6 ได
ขอ 14 ใหบุคคลซึ่งไดผานการอบรมตามหลักสูตรการผดุงครรภโบราณของกระทรวง
สาธารณสุขทําการรับฝากครรภและทําคลอดในรายปกติได
ขอ 15 ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานซึ่งไดผานการอบรมและไดรับหนังสือ
รับรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใชยาได ดังตอไปนี้
15.1 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
15.1.1 ให การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต น ตามวิ ธีการที่ กํา หนดไว ใ นแบบเรีย นด ว ย
ตนเองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังตอไปนี้ คือ ไขตัวรอน ไขและมีผื่น
หรือจุด ไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน พยาธิ
ลําไส ฝ ผื่นคันบนผิวหนัง ปวดฟน เหงือกอักเสบ เจ็บตา เจ็บหู เหน็บชาและโลหิตจาง
15.1.2 ให การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดู ก หัก ขอเคลื่ อน ไฟไหม
น้ํารอนลวก เปนลม ชัก จมน้ํา งูกัด สุนัขกัดหรือสัตวอื่นกัด ไฟฟาดูดและไดรับสารพิษ
15.1.3 เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไขจับสั่น
15.2 การใชยา
15.2.1 ยาสามัญประจําบานตามกฎหมายวาดวยยา
15.2.2 ยาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม สั่งใหจายแกคนไขเฉพาะรายและเฉพาะคราว
15.2.3 ยาสมุนไพรที่กําหนดในแบบเรียนดวยตนเองของกระทรวงสาธารณสุขใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ขอ 16 ใหอาสาสมัครของสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยหรืออาสาสมัคร
ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งไดผานการอบรมจากสถาบันดังกลาวและไดรับหนังสือ
รับรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหให
เปนอาสาสมัครของสมาคมดังกลาวอยู ทําการจายยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีตราของสมาคมประทับที่
แผงยาได
ภาคผนวก จ
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ขอ 17 ใหบุคคลที่ทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 ใชยาตามบัญชียาที่หนวยราชการของกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ทองถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินรายการบัญชี รายการบัญชียาสามัญ
ประจํ า บ า นตามกฎหมายว า ด ว ยยารายการยาสถานี อ นามั ย และรายการสมุ น ไพรสํ า หรั บ งาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ขอ 18 ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายทําการประกอบอาชีพเวชกรรมตามระเบียบนี้ สามารถ
ทําการประกอบอาชีพเวชกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ไดเปนการเฉพาะรายหรือ
กรณีโดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษร
ขอ 19 ในกรณีที่มีปญหาตามระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 20 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2539
(ลงชื่อ) เสนาะ เทียนทอง
(นายเสนาะ เทียนทอง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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ที่ มท 0808.2/ ว 2474

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
19 ธันวาคม 2548

เรื่อง แนวทางการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0407/ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526
ตามที่ไดเกิดสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนกขึ้น ซึ่งรัฐบาลไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการควบคุมปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคโดยเรงดวน เพื่อปองกันไมใหมี
จํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
ปองกันและระงับโรคติดตอและไดอาศัยเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการสอดสอง
ติดตามเฝาระวังโรคทั้งในสัตวและคน ทําใหสามารถควบคุมปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคไดเปนอยางดี นั้น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 6
วรรคสาม กําหนดไว สรุปวา ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น หรือที่มิไดมี
ตําแหนงกําหนดในระเบียบนี้ หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถิ่น ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดเปนกรณี ๆ ได ซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการเทียบตําแหนงผูเดินทางไปราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาที่
/ ทองถิ่น…
ภาคผนวก จ
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ทองถิ่นเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0407 / ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขออนุมัติตอ
ผูวาราชการจังหวัดเปนกรณี ๆ ไดตามระเบียบ ฯ ขอ 6 ดังนั้นในกรณีดังกลาวหากองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ได มี คํ า สั่ ง ให เ จ า หน า ที่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 12 (1) ก็สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดตามระเบียบฯ
ขอ 6 และ ขอ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยขางตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
วัลลภ พริ้งพงษ
(นายวัลลภ พริ้งพงษ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. 0-2241-9094
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ดวนมาก
ที่ มท 0407/ว 996

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กท 10200
14 กันยายน 2526

เรื่อง หลักเกณฑการเทียบตําแหนงผูเดินทางไปราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาที่ทองถิ่นเพื่อ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2526 เปนตนไป ซึ่งความในขอ 6 วรรคสาม แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยขางตนกําหนดวา ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น หรือที่มิได
มีตําแหนงไวในระเบียบดังกลาวหรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได นั้น
เพื่ อใหการดําเนิ นการเกี่ ยวกับเรื่องนี้ เปนไปโดยรวดเร็ว และลดภาระในการปฏิบั ติ
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้
1. ในกรณีตอไปนี้ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกบุคคลดังกลาว โดยไมตองขอใหกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเทียบตําแหนงคือ
1.1 ในกรณีที่เปนการเบิกใหในอัตราของเจาหนาที่ทองถิ่น ระดับ 1
1.2 ในกรณีที่บุคคลดังกลาวเคยรับราชการเปนขาราชการสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลมาแลว และหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเบิกใหตาม
ระดับตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ
/ 1.3 ในกรณี…
ภาคผนวก จ
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1.3 ในกรณีที่เบิกในระดับไมสูงกวาตําแหนงที่กระทรวงมหาดไทย ไดเคยเทียบ
ตําแหนงใหบุคคลผูนั้นแลว
2 กรณีนอกเหนือจากขอ 1 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเสนอเรื่อง เพื่อให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล ประวัติ
การศึกษาประวัติการทํางาน ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ระยะเวลาและอัตราเงินเดือนที่ปฏิบัติงานนั้น
ของบุคคลดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ชาญ กาญจนนาคพันธุ
(นายชาญ กาญจนนาคพันธุ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
กองคลังสวนทองถิ่น
โทร. (02) 2227832, 2210151 – 8 ตอ 66, 67
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 220/2548
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวาจางหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จํานวน 12 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน
5 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ มาตรฐานการพัฒนา
และสงเคราะหผูพิการ และมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน และมาตรฐานสถานที่
พักผอนหยอนใจ
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
- คณะทํางานที่ 4 รั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานระบบน้ํ า สะอาด มาตรฐานการบริ ห าร
จัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และมาตรฐานการกอสราง บูรณะ
และบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคารมาตรฐานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง
เพื่อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ

ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐานดังกลาวตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
อนุชา โมกขะเวส
(นายอนุชา โมกขะเวส)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 3
พิจารณารางมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 220/2548 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
---------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
นายกเทศมนตรีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรีตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางไทร จังหวัดพังงา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพระ จังหวัดปราจีนบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลไรขิง จังหวัดนครปฐม
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ จังหวัดอางทอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองจอม จังหวัดเชียงใหม
นายกองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค จังหวัดหนองบัวลําภู
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
นายกองคการบริหารสวนตําบลสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
นายกองคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
ทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

23. ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
24. ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
25. ผูอํานวยการกองสงเสริมสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
26. ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง
27. ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขมูลฐาน (อ.เมธี จันทจารุภรณ)
กระทรวงสาธารณสุข
28. ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
29. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
31. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
32. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
33. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
34. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น

**************************

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. นางวิภา

ธูสรานนท

4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางราตรี
รัตนไชย
นางณัฐกมล
เจริญพานิช
นายจีรศักดิ์
ศรีสุมล
นายธีรพันธุ
รื่นกลิ่นจันทร
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต. กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดาน
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
บุคลากร 7
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 3

คณะผูจัดทําในสวนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. รองศาสตราจารยปติ พูนไชยศรี
2. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา

