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หลักการและเหตุผล 

กำรดูแลสุขภำพของประชำชน นอกจำกจะเป็นบทบำทขององค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชนแล้ว ยัง
เป็นบทบำทที่ส ำคัญของประชำชนและชุมชนทั้งนี้กำรดูแลสุขภำพของตนเองเป็นทั้งบทบำทและหน้ำที่ของพลเมือง
ตำมรัฐธรรมนูญ และแสดงถึงศักยภำพและควำมเข้มแข็งของชุมชนด้ำน สุขภำพอีกด้วย กลยุทธ์และกิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำรผ่ำนมำที่เป็นเสมือนบทเรียน ให้ภำคีเครือข่ำยสุขภำพในระดับหมู่บ้ำนได้ เรียนรู้ในกำรดูแลสุขภำพด้วย
ชุมชนเอง ในปัจจุบันหลักกำรบริกำรด้ำนสุขภำพของประเทศไทย ได้มีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยน ำหลักกำรกำร
พัฒนำ ที่เน้นให้เกิดกำรสร้ำงสุขภำพในชุมชน และกำรบริหำรที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรของภำคีมำกขึ้น 
กำรด ำเนินงำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ชุมชน โดยจัดให้มีกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพกำร
ป้องกันโรคและกำรดูแลสุขภำพด้วยตนเองทั้งรำยบุคคล รำยกลุ่ม ในกำรจัดกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนในแต่ละ
ชุมชน โดยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) เป็นผู้ด ำเนินงำนตำมแผนงำนสำธำรณสุขมูลฐำนของแต่ละ
ชุมชน  โครงกำรส่งเสริมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เชิงรุก เป็นกำร ด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต่อเนื่อง
มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2520 และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นตั้งแต่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้มีกำรจัดสรร
งบประมำณเป็นค่ำป่วยกำรให้กับ อสม. คนละ 600 บำทต่อเดือน เพ่ือให้อสม. ช่วยเป็นกลไกหนึ่งของงำนสำธำรณสุข
มูลฐำน เพื่อกำรบรรลุ เป้ำหมำย (1) คนไทยมีสุขภำพดีอำยุยืนยำว (2) คนในชุมชนได้รับกำรดูแลสุขภำพอย่ำงใกล้ชิด 
และ (3) ลดกำรเจ็บป่วยของคนไทยจำก 5 โรคส ำคัญ (เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง หัวใจและ หลอดเลือดสมอง อัม
พฤกษ์/อัมพำต และมะเร็ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.)เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนในเชิงรุกในกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมกำรแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำสำธำรณสุขของชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ือสร้ำงกระแสกำรเคลื่อนไหวของประชำชนให้มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพโดยมีเป้ำหมำยสูงสุดของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในระบบประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำอยู่ที่กำรที่ประชำชนสำมำรถแสดงบทบำทในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภำพแวดล้อม
และสังคมโดยรวมได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยควำมตั้งใจ เต็มใจ และจิตส ำนึกท่ีดีและมีศรัทธำ โดยมียุทธศำสตร์ส ำคัญ คือ กำร
พัฒนำบทบำทของประชำชน ทั้งในฐำนะสมำชิกของสังคมและองค์กรชุมชน ส ำหรับหนทำงที่จะไปให้ถึงควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยดังกล่ำวนั้น ต้องกำรกระบวนกำรสร้ำงปัจจัยที่น ำไปสู่กำรแสดงบทบำทของบุคคลและชุมชน รวมถึงสิ่ง
เหล่ำนี้ คือกำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งทำงพลังใจ กำรสร้ำงจิตส ำนึก ศรัทธำ กำรสร้ำงระบบข้อมูลและกำรสื่อสำรของ
ชุมชน กำรวิเครำะห์ กำรค้นหำควำมรู้ ประสบกำรณ์เกี่ยวกับสุขภำพ กำรสร้ำงทักษะ กำรสร้ำงควำมเป็นผู้น ำ กำร
สร้ำงเครือข่ำย กำรสร้ำงนวัตกรรมในชุมชน กำรเปิดโอกำสและส่งเสริมให้ชุมชนสร้ำงโครงกำรด้วยตนเอง กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยแกนน ำลงไปถึงระดับครอบครัว 
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กระทรวงสำธำรณสุขได้รับกำรช่วยเหลือจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำ
ระบบสำธำรณสุขของประเทศมำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 30 ปี ด้วยกำรพัฒนำศักยภำพประชำชนผู้มีจิตอำสำ มำท ำ
หน้ำที่ในกำรดูแลสุขภำพตนเองและเพ่ือนบ้ำนในรูปแบบของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) โดยยึด
แนวคิดเบื้องต้น ที่สร้ำงจำกพ้ืนฐำนทำงวัฒนธรรม ด้วยกำรสนับสนุนประชำชนท ำหน้ำที่รักษำพยำบำลป้องกันโรค 
และสร้ำงเสริมสุขภำพ ตำมวัฒนธรรมเอ้ืออำทรที่มีมำแต่เดิม อสม. จึงท ำหน้ำที่บนพ้ืนฐำนของควำมเกื้อกูลกัน (แนว
พระรำชด ำริ ) ไม่ใช่รับจ้ำง จึงไม่มีเงินเดือน แต่จะได้รับสิทธิและกำรตอบแทนอย่ำงอ่ืน โดยให้ อสม. 1 คน ดูแล
รับผิดชอบประชำชนในละแวก 8 – 15 หลังคำเรือน ปัจจุบันมี อสม. กว่ำเก้ำแสนคนครอบคลุมอยู่ทุกหมู่บ้ำนและ
ชุมชนทั่วประเทศเป็นที่ประจักษ์ ไม่เฉพำะในเมืองไทยเท่ำนั้น แม้แต่องค์กรส ำคัญของโลก ก็ตระหนักและยกย่องว่ำ 
ควำมร่วมมือภำคประชำชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรำ ภำยใต้ชื่อ อำสำสมัครสำธำรณสุข หรือ 
อสม. โดยไม่เคยมีหรือหวังผลตอบแทนใดๆมำตลอดระยะเวลำอันยำวนำน นี่คือควำมภำคภูมิใจของคนท้ังชำติ 

อสม.ได้เป็นก ำลังส ำคัญในกำรปกป้องภัยร้ำยแรงของโรคระบำดต่ำงๆในอดีตที่ผ่ำนมำ และถือว่ำเป็น 
“ภูมิคุ้มกันสุขภำพไทย”โดยแท้จริง รัฐบำลเชื่อว่ำ อสม. คือหัวใจส ำคัญของระบบสำธำรณสุขขั้นมูลฐำนของประเทศ
ไทย  และ อสม. ยังจะสำมำรถสร้ำงประโยชน์ในกำรเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมไทยในทุกๆด้ำน  อสม.  จะ
ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน  อสม.จะช่วยปกป้องควำมเสี่ยงจำกภัยอันตรำยในทุกๆด้ำนไม่
เฉพำะเรื่องสุขภำพอนำมัยเท่ำนั้น ในส่วนของสำธำรณสุขนั้น อสม. ได้ช่วยประหยัดงบประมำณแผ่นดินในด้ำนกำร
รักษำพยำบำลให้ประเทศของเรำปีละหลำยหมื่นล้ำนบำท เพรำะเมื่อประชำชนมีสุขภำพดี กำรเจ็บไข้ได้ป่วยและภำระ
ในกำรรักษำพยำบำลก็ลดลงทันที และทันทีที่รัฐบำลเข้ำมำรับหน้ำที่ได้ประกำศนโยบำยส่งเสริมบทบำท อสม. ทั่ว
ประเทศ ให้ปฏิบัติงำนเชิงรุกในกำรส่งเสริมสุขภำพในท้องถิ่นและชุมชน กำรดูแลเด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร กำรดูแล
ผู้ป่วยในโรงพยำบำลและกำรเฝ้ำระวังโรคในชุมชนอย่ำงเป็นระบบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 
2552 เห็นชอบมำตรกำรส่งเสริมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เชิงรุก ปี 2552  โดยจัดให้มีสวัสดิกำร
ค่ำตอบแทนซึ่งไม่ใช่เงินเดือนให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ โดยให้ค่ำตอบแทน (ค่ำป่วยกำร) ในกำรเรียนรู้ควบคู่ กับกำร
ปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนที่ ในกำรดูแลผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน ในกำรดูแลสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล
เบื้องต้นและต่อเนื่องจำกโรงพยำบำล กำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำย รวมทั้งกำรช่วยเหลือผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้ ให้มีสุขภำพ
กำยและสุขภำพจิตดี รำยละ 600 บำทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2552 และเพ่ิมเป็นรำยละ 1000 บำทต่อเดือน
ตั้งแต่ เดือนธันวำคม 2561 เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ หนุนเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพและเป็น
ค่ำชดเชยค่ำพำหนะเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ในพ้ืนที่   ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ข้อ 
1.2.10 ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์เชิงรุกด้ำนสุขภำพ โดยใช้ อสม. เป็นก ำลังส ำคัญของรัฐบำล ที่จะใช้ต่อสู้กับปัญหำสุขภำพ
ของประชำชนชำวไทย   

รัฐบำลได้ด ำเนินกำรจ่ำยงบประมำณค่ำตอบแทน(ค่ำป่วยกำร) อสม. ผ่ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด) และกรมบัญชีกลำง ดังนั้นส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เชิงรุก ปี 2563 อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร ขึ้น เพ่ือรองรับกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณดังกล่ำวจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  และกรมบัญชีกลำง ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน พ.ศ.  2552 อันเป็นกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ อสม. โดยจัดให้มีสวัสดิกำรค่ำตอบแทน
ให้แก่ อสม. เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจหนุนเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยรัฐบำลในกำร
ส่งเสริมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเชิงรุก 

2. เพ่ือส่งเสริมศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงำนเชิงรุกในกำรส่งเสริมสุขภำพในท้องถิ่นและ
ชุมชน กำรดูแลเด็ก ผู้สูงอำยุ คนพิกำร กำรดูแลผู้ป่วยในโรงพยำบำลและกำรเฝ้ำระวังโรคในชุมชน  

        3. เพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนเชิงรุกให้กับ อสม.ให้สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำสำธำรณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป 

        4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม.สำมำรถจัดกิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสำธำรณสุขของ
ชุมชน ตลอดจนให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5. เพ่ือสร้ำงกระแสกำรเคลื่อนไหวของประชำชนให้มีส่วนร่วมพัฒนำสุขภำพของชุมชน 

พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายด าเนินการ 
1. ทุกหมู่บ้ำนในอ ำเภอปะทิว จ ำนวน 75 หมู่บ้ำน  
2. อสม. อ ำเภอปะทิว  จ ำนวน 1 ,313 คน ระยะเวลำ 12 เดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 

กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
1. อสม. ด ำเนินงำนตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  

โครงกำรส่งเสริมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) เชิงรุก ปี 2552 ตำมเอกสำรแนบท้ำย 
2. สนับสนุนสวัสดิกำรค่ำป่วยกำร อสม. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์ฯที่กระทรวง

สำธำรณสุขก ำหนดในอัตรำคนละ 1000 บำท/เดือน ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินค่ำป่วย
กำรของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ( อสม.) เป็นระยะเวลำ 12 เดือน จ ำนวน 1,313 คน  

3. จัดท ำโครงกำรเสนอสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว โดยปรับปรุงจำกโครงกำรต้นแบบของส่วนกลำงที่ก ำหนดไว้
แล้ว เพ่ือจ่ำยค่ำป่วยกำรให้แก่ อสม. เป็นรำยเดือน ทั้งนี้ในกำรจัดท ำโครงกำรฯ ให้ด ำเนินกำรเพียงครั้ง
เดียวในครั้งแรกเท่ำนั้น ไม่ต้องจัดท ำโครงกำรฯ รำยเดือน  

4. ด ำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์ แผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพ อสม. และแผนกำรด ำเนินงำนของ 
อสม. (ส ำเนำ) 

5. ด ำเนินกำรกระจำยเงินค่ำป่วยกำร อสม. ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในจังหวัด 
ตำมข้อ 2 โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) พ.ศ. 2552 

6. ก ำกับแผนปฏิบัติกำรในภำพรวมของระดับอ ำเภอ 
7. ดูแลมำตรฐำนด้ำนวิชำกำร   องค์ควำมรู้ในพัฒนำศักยภำพ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ   และอสม. 
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8. ควบคุม  ก ำกับทะเบียน อสม. และฐำนข้อมูล อสม. ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด และจัดส่งข้อมูล 
อสม. ให้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชุมพร และกรมบัญชีกลำง 

เป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

 กลุ่มเป้ำหมำย: อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ที่ขึ้นทะเบียนและแสดงตนยืนยันสถำนภำพ 
และมีรำยชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลกระทรวงสำธำรณสุข อ ำเภอปะทิว จ ำนวน 1,313 คน 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ: จ ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 1,313 คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ:  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)ได้รับค่ำป่วยกำรในกำรด ำเนินงำน           
                                          ร้อยละ 100 

งบประมาณด าเนินการ 

งบประมำณรวมทั้งสิ้น   15,756,000  บำท (สิบห้ำล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) 
 
แหล่งทุน 
        องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชุมพร 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ได้รับค่ำป่วยกำร จำกกำรด ำเนินกิจกรรมสำธำรณสุขมูลฐำน
เชิงรุกและมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

2. ประชำชนในท้องถิ่นและชุมชนได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขมูลฐำนเชิงรุกอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 
ลงชื่อ .......................................... ผู้เสนอโครงกำร  

         (นำยฤทธี  เพ็ชรนิล) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                                               
 
 

ลงชื่อ .......................................... ผู้อนมัุติโครงกำร 
               (นำยสุทธิพงศ์  เหล่ำศิริวุฒิ) 
                 สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
 
 


