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โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ อ าเภอเจริญศิลป์ ปี 2562 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศราวุธ  ฟองอ่อน ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานด้านสาธารณสุข แบ่งรูปแบบการด าเนินงานออกเป็น 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพ การ

ป้องกันโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งการด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านนั้น สามารถท าให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้  แต่การที่จะท าให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านนั้นเป็นเรื่องยากเพราะ
ปัจจุบันบริบทของการเกิดโรคได้เปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ ในอดีตการสาธารณสุขของไทยยังไม่ก้าวหน้าเท่าใน
ปัจจุบัน ประชาชนมักเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่เกิดจากปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่มากระท าต่อ
ร่างกาย เช่น ไข้หวัด อุจจาระร่วง เป็นต้น แต่ปัจจุบันเมื่อการสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิต             
ที่ เปลี่ยนไปโรคที่ เกิดขึ้นกับประชาชนจึงกลายเป็นโรคที่ เกิดจากการไม่ดูแลพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง              
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ฯลฯ อีกทั้งยังมีโรคติดต่อที่กลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ส าคัญอีก เช่น โรควัณโรค เป็นต้น  และที่ส าคัญยังมีโรคติดต่อที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาสร้างปัญหาและเป็นภัยต่อ
สุขภาพของประชาชนเพ่ิมขึ้นอีก คือ โรคเอดส์  โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่   เป็นต้น การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวทุก
ฝ่ายต้องผนึกก าลังสร้างค่านิยมด้านสุขภาพที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนเน้นการสร้างสุขภาพ
และการป้องกันมากกว่าการซ่อมสุขภาพโดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามามี
บทบาทในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของชุมชนได้เอง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพที่มีอยู่ใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุขต้องมีการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
และปฏิบัติการโดยเน้นเชิงรุก พัฒนารูปแบบที่เป็นนวัตกรรม ที่ใช้ความรู้น ามุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมของประชาชน เกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ท าให้ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคท าให้
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 
          อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นบุคคลที่ส าคัญและมีบทบาทหน้าที่  ในการด าเนินงานและให้การ
ช่วยเหลือ เป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในชุมชนในการด าเนินงานกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด แต่ในหลายปีที่ผ่านมา 
นโยบายและการด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขต้อง
มีบทบาทหน้าที่และภารกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งท าให้ในปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุข ขาดแรงจูงใจ ความม่ันใจ 
ทักษะ วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามนโยบายและกิจกรรมที่แปรเปลี่ยนไป 
การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้ทักษะวิชาการ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะอาสาสมัคร
สาธารณสุขจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้บทบาทตามสาขาของอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งสิ้น 
12 สาขา ประกอบไปด้วย สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สาขาเอดส์ในชุมชน สาขาสุขภาพจิต 
ในชุมชน สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาการบริการใน ศสมช. สาขาการ 
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เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาอนามัยแม่และเด็กและสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านตามสาขาและเพ่ือเตรียมคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านประกวด อสม. ดีเด่นในระดับอ าเภอและระดับจังหวัดต่อไป ดังนั้นโรงพยาบาลเจริญศิลป์จึงจัด
โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ อ าเภอเจริญศิลป์ ปี 2562 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ อสม. มีการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ของอสม.ทั้งสิ้น 12 สาขา 
      2. เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. สามารถดูแลสุขภาวะของประชาชนได้ 
      3. เพ่ือให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นในระดับต าบลและระดับอ าเภอครบ 12 สาขาคิดเป็นร้อยละ 100 
      4. เพ่ือให้มีความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
      อสม.ดีเด่นระดับต าบลจ านวน 5 ต าบล ต าบลละ 12 สาขา รวมเป็น 60 คน 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
      มกราคม 2562 – มีนาคม 2562 
 

วิธีการด าเนินงาน 
     1. จัดท าแผนงานและโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
     2. ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนในการด าเนินงาน 
     3. อบรมความรู้ อสม. ดีเด่น 12 สาขา 
 

งบประมาณ 
     เงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ านวน 17,400 บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ดังรายการต่อไปนี้ 
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อสม. ที่เข้ารับการอบรมจ านวน 60 คน คนละ 50 บาท                   

จ านวน 2 วัน (60คนx50บาทx2วัน) เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อสม. ทีเ่ข้ารับการอบรมจ านวน 60 คน คนละ 25 บาท  

จ านวน 2 วันๆละ 2 มื้อ (60คนx25บาทx2มื้อx2วัน) เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าจ้างวิทยากรจ านวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท จ านวน 2 วัน(300บาทx6ชั่วโมงx2วัน)         

เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมจ านวน 60 คน คนละ 30 บาท(60คนx30บาท) เป็นเงิน 1,800 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,400 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
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หมายเหตุ:ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังโดยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมและการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการภายในประเทศ 
 

การประเมินผล 
1. อสม. ผ่านการประเมินร้อยละ 80 
2. มี อสม. ดีเด่นในระดับอ าเภอจ านวน 12 สาขา 
3. มี อสม. ดีเด่นในระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 สาขา 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. อสม. มีการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ของอสม.ทั้งสิ้น 12 สาขา 
     2. อสม. สามารถดูแลสุขภาวะของประชาชนได้ 
     3. มีอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นในระดับต าบลและระดับอ าเภอครบ 12 สาขาคิดเป็นร้อยละ 100 
     4. อสม. มีความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
 
 

ผู้เขียนโครงการ 
                 
                            (นายศราวุธ  ฟองอ่อน) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

          ผู้เสนอโครงการ 
                   
                               (นายวิทยา  นาคา)                                  (นายกิ่งเพชร ศรีเทียน) 
                      นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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ผู้เห็นชอบโครงการ 
                              

                                  (นายเพชรทวี  นวลมณี) 
                                  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 

      (นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
            นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                     
                                                  (นายสมิต  ประสันนาการ) 
                                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : โครงการอบรมความรู้ตามประเด็นปัญหาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเจริญศิลป์ เพ่ือ
อบรมความรู้ให้แก่ อสม. ตามสาขาจ านวน 12 สาขา ยุทธศาสตร์ Prevention Promotion and Protection 
แผนงานที่ 2 โครงการที่ 1 งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ านวน 17,400 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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โครงการอบรมความรู้ตามประเด็นปัญหาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเจริญศิลป์  
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

วันที่      เดือน                               พ.ศ. 2562 
เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒   
08.๓0-0๙.๐0 น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. เปิดโครงการ สาธารณสุขอ าเภอ 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  นางสาวประภาวดี  ดีกุดเรือ 
๑๐.๓๐.-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. สาขาเอดส์ในชุมชน นางสาวประภาวดี  ดีกุดเรือ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-14.00 น. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นางสาวประภาวดี  ดีกุดเรือ 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-15.30น. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวประภาวดี  ดีกุดเรือ 
15.30-16.30น. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน  นางสาวประภาวดี  ดีกุดเรือ 
วันที่ ๓1 ก.ค. ๒๕๖๒   
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-09.30 น. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางสาวนงลักษณ์  ซุยเซ็งซะ 
09.30-09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
09.45-11.00 น. สาขาการบริการใน ศสมช.  นางสาวนงลักษณ์  ซุยเซ็งซะ 
11.00-12.00 น. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางสาวนงลักษณ์  ซุยเซ็งซะ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  นางสาวนงลักษณ์  ซุยเซ็งซะ 
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.15-15.30 น. สาขาอนามัยแม่และเด็กและ นางสาวนงลักษณ์  ซุยเซ็งซะ 
15.30-16.30 น. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวนงลักษณ์  ซุยเซ็งซะ 
16.00 น. ปิดโครงการ  

 
 


