
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่การเป็น สมาร์ อสม.และ   

อสม.หมอประจ าบ้าน อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 
             โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่การเป็น สมาร์ท อสม.และ อสม.หมอประจ าบ้าน  อ าเภอ    
ป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  ปีงบประมาณ 2564  กระทรวงสาธารณสุข   ได้ก าหนดนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมี
หมอประจ าตัว 3 คน”  ได้แก่ หมอคนที่ ๑ อสม.หมอประจ าบ้าน หมอคนที่ ๒ หมอสาธารณสุข และหมอคนที่ ๓ 
หมอเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นของขวัญปีใหม่ประจ าปี ๒๕๖๔ ส าหรับประชาชน เพ่ือสร้างหลักประกันให้คนไทย
ทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว  ๓ คน  ได้รับการดูแล  ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ภายใต้กระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทด้านสุขภาพภาคประชาชน 
ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    และในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานที่ มีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ อสม . และระบบกลไก องค์กร อสม . ในการ
เสริมสร้างการดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ให้สามารถท างานเชื่อมโยงกับหน่วยบริการสาธารณสุขใน
พ้ืนที่  และภาคีเครือข่าย หนุนเสริมการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จึงได้จัดท า คู่มือส าหรับแกนน า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร พัฒนา
ศักยภาพ อสม . สู่การเป็น สมาร์ท อสม .และ อสม . หมอประจ าบ้านขึ้น มา เป็นการสนับสนุนนโยบายคนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน เพ่ือพัฒนาและยกระดับ อสม . ให้เป็น อสม . หมอประจ าบ้านเพิ่มขึ้นอีก
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 คน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน /ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพ่ิมก าลังคนหมอคนที่ 1 ในการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน และพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยคุ กคามด้านสุขภาพ อันจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และยั่งยืนต่อไป 

               ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ได้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม .สู่การ
เป็นสมาร์ท อสม. และอสม. หมอประจ าบ้าน  ในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ตัวแทน อสม. หมู่บ้านละ ๑  คน รวม  ๕๐  คน   
 
             ขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ 
                  มีการแจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ให้ด าเนินการคัดเลือก อสม.
หมู่บ้านละ   ๑  คน เพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสามารถใช้เทค
โนโลยี่ดิจิทัล  พัฒนาความรู้ ทักษะ ช่วยดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ๖๐๗ ในชุมชน  ในด้านจิตอาสาและเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ   
                   
 
 
 



ภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  
 

                    สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ  
                    การด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ  เป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น สมาร์ท 
อสม.และ อสม.หมอประจ าบ้าน กลุ่มเป้าหมาย อสม. หมู่บ้านละ ๑  คน รวม  ๕๐  คน ก าหนดอบรม ในวันที่ 
๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ดังนี ้
                    ๑. ให้ความรู้แกอ่าสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  ๕๐  คน   
                        - อสม. หมอประจ าบ้าน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม. เพ่ือการจัดการสุขภาพ
ชุมชน  
                        - การดูแลสุขภาพตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ                                         
                        - การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 
               - การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง  
                        - การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
                        - การสร้างและพัฒนา อสค. ในการดูแลสุขภาพครอบครัว และผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
                     ๒. ฝึกปฏิบัติการติดตั้งแอป สมาร์ท อสม. และการบันทึกข้อมูลแอปสมาร์ท อสม.   
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สรุปผลการด าเนินงาน 

 
                ๑. อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นสมาร์ท อสม. และอสม. หมอประจ าบ้าน  
จ านวน  ๕๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ผ่านการประเมิน 
                 ๒. อสม. ที่ผ่านการอบรม  สามารถใช้แอ๊ป สมาร์ท อสม. ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
                 ๓. อสม. ที่ผ่านการอบรมสามารถ่ายทอดความรู้การใช้แอ๊ป สมาร์ท อสม. ให้แก่ อสม.ในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้ร้อยละ  ๘๐ 
                 ๔. อสม.ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ สามารถให้การดูแลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม ๖๐๗  ในชุมชนได้  
ร้อยละ ๙๐  
                  


