
 



 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและ
การบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายท่ีสําคัญสูงสุดในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 

ในปจจุบันปญหาดานการสาธารณสุข โดยเฉพาะการติดตอของโรคระบาดที่สําคัญซึ่ง
เปนโรคที่อุบัติขึ้นใหมและมีการติดตออยางรายแรง ไดแก โรคเอดส โรคซารส โรคไขหวัดนก 
รวมถึงโรคที่ไมไดเปนโรคติดตอรายแรงแตเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและตายสูง เชน โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ลวนเปนสาเหตุสําคัญของปญหาดานสุขภาพอนามัยที่สําคัญของ
ประชาชน ซ่ึงงานสาธารณสุขมูลฐานถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว เพราะหลักการสําคัญของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือการที่ประชาชนมีความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการแกปญหาดานการสาธารณสุข
ในหมูบานหรือชุมชนของตน โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหคําแนะนํา ช้ีแนะ สนับสนุนตาม
หลักการสาธารณสุขมูลฐาน  

หลักการของงานสาธารณสุขมูลฐานมีองคประกอบรวม 14 องคประกอบ ไดแก 
การสุขศึกษา โภชนาการ การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล การเฝาระวังโรคประจําถิ่น 
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว การรักษาพยาบาล
งาย ๆ การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน สุขภาพจิต ทันตสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดลอม 
การคุมครองผูบริโภค การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไมติดตอ และการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส ฉะนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐที่ใกลชิด
ประชาชนมากที่สุดจึงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหประชาชนและชุมชนได
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการมีสวนรวมในงานสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) โดยกฎหมายได
กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องดังกลาวไวดังนี้ 
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2 บทที่ 1   บทนํา 

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (3) ปองกันและระงับโรคติดตอ” 

  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” 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  “มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
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  บทที่ 1   บทนํา 3 

  - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดวา 
   “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
   (14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค” 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ดังนี้  
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล” 
  “มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
   (19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ 
ควบคุมโรคติดตอ” 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานนี้ กําหนดขึ้นตามองคประกอบสําคัญของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนํา
ชุมชน รวมถึงไดกําหนดแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยมี
ตัวช้ีวัดที่สําคัญ คือ ภาวะสุขภาพของประชาชนและความสามารถในการพึ่งตนเองดานสุขภาพของ
ประชาชนและชุมชน 
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 1.3   วัตถุประสงค  
 1.3.1 เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการกําหนด
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 ซ่ึงรัฐจัดสรรใหกับชุมชนในเขต
เทศบาล และหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศตามจํานวนหมูบาน/ชุมชน เพื่อ
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําหรับการพัฒนาสุขภาพของหมูบาน/ชุมชน โดยหมูบาน/
ชุมชนจะตองจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหการใชงบประมาณ
เปนไปตามความตองการของประชาคมหมูบานหรือชุมชน ซ่ึงมีขอบเขตการใชเงินใน 3 กลุม
กิจกรรม ไดแก  

- การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของคนในหมูบาน/ชุมชน  
- การแกไขปญหาสาธารณสุขของหมูบาน/ชุมชน  
- การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

  2) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนงบประมาณซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงในกรณีพบปญหาเรงดวนเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ประชาคมหมูบาน/
ชุมชน สามารถจัดทําโครงการเสนอผูบริหารฯ เพื่อของบประมาณไปดําเนินการได 
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  3) งบประมาณจากแหลงอื่น เชน กระทรวงตางๆ แหลงทุนอื่น หรือองคกร
พัฒนาเอกชน ฯลฯ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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
ในครอบครัวที่ไดรับการถายทอดความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนจาก
เจาหนาที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และทําหนาที่เปนบุคคลหลักในการ
จัดการปญหาสุขภาพในครอบครัวของตน 
 1.4.6 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลัก หมายถึง ลักษณะที่บงบอกสภาพหรือ
คุณสมบัติการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระบบของการ
ดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองดําเนินการตามกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม ดังกลาว ในขอ 1.4.2 
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 1.4.7 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบ หมายถึง ลักษณะที่บงบอกสภาพหรือ
คุณสมบัติการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามองคประกอบ
ของงานสาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ ประกอบดวยตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา ซ่ึงเปนกิจกรรมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมจะพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  
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บทที่  2 
องคประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน 

 
 ในชวงเวลา 2 ทศวรรษที่ผานมา เปนที่ยอมรับกันทั่วโลกแลววา การสาธารณสุขมูลฐาน
เปนยุทธศาสตรสําคัญที่สุดที่จะชวยใหทุกประเทศสามารถจัดบริการสาธารณสุขใหบรรลุเปาหมาย
สุขภาพดีถวนหนาตามยุทธศาสตรสากลขององคการอนามัยโลก โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขแหงเวลา 
ทรัพยากร เครื่องชี้วัด เปาหมาย และประสิทธิภาพของกลไกการบริหารงานตามแผนงาน
โดยเฉพาะของแตละประเทศ ทั้งนี้ในกลยุทธของการสาธารณสุขมูลฐานนั้น ชุมชนนับเปนกุญแจ
สําคัญที่จะไขไปสูความสําเร็จ พิจารณาไดจากคําประกาศแหง อัลมา-อะตา (Declaration of Alma-Ata) 
ซ่ึงเปนผลงานของการประชุมระหวางประเทศครั้งประวัติศาสตร เร่ือง การสาธารณสุขมูลฐาน ณ 
เมือง อัลมา-อะตา ในสหภาพโซเวียต เมื่อ พ.ศ. 2521 ซ่ึงระบุไวตอนหนึ่งวา (WHO. 1978: 8-9) 
 “การสาธารณสุขมูลฐาน คือ บริการสาธารณสุขอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษยที่
ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร สอดคลองกับความเปนอยูและเปนที่ยอมรับของสังคม เขาถึงชุมชน 
ครอบครัว  และตัวบุคคล โดยที่ชุมชนไดมีสวนรวมอยางเต็มที่และสามารถทํานุบํารุงให
เจริญกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคงตามหลักการพึ่งตนเองและตัดสินใจไดดวยตนเอง ทั้งนี้จะตอง
ไดรับการเชื่อมตอใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยถือวา
เปนกลไกสําคัญยิ่งของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ที่จะนําบริการเขาไปใหถึง
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 ซ่ึงจัดบริการในระดับตําบลและหมูบานโดยประชาชนและ
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ความรวมมือของชุมชน ซ่ึงรัฐมีหนาที่สนับสนุนชวยเหลือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา 
วางแผน และจัดกิจกรรมการแกไขปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู และงานสาธารณสุขมูลฐานสามารถ
ผสมผสานกับงานพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
 โดยสรุป การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง บริการสาธารณสุขในระดับตําบลและ
หมูบานหรือชุมชนในเขตเมือง ที่เพิ่มเติมหรือเสริมจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดย
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานจนถึงระดับที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และแกไขปญหา
สาธารณสุขในหมูบานหรือชุมชนของตนได สวนเจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุน
เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพได  

2.1 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (Essential Element of Primary Health 
Care) 

 องคการอนามัยโลกไดกําหนดกิจกรรมจําเปนของการสาธารณสุขมูลฐานไว 8 กิจกรรม 
ซ่ึงประเทศไทยไดเร่ิมนํามาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-
2524) ตอมาไดเพิ่มเติมอีก 2 กิจกรรม เปน 10 กิจกรรม ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-
2529) และในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ไดเพิ่มอีก 4 กิจกรรม รวมเปน 
14 กิจกรรม (สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2543: 19 -20) ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญที่จะตองชวยเหลือสนับสนุนใหชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมเหลานี้ 
เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไดแก 
 2.1.1 การสุขศึกษา (Health Education) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน (เชน ผูนําชุมชน/หมูบาน กลุมแมบาน ผูนํา
เยาวชน กรรมการชมรมผูสูงอายุ เปนตน) ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องปญหาสาธารณสุขของ
ทองถ่ินและสามารถเผยแพรความรูเร่ืองสุขภาพและใหคําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพแกประชาชน
กลุมตางๆ เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หรือเมื่อเจ็บปวยแลว
ประชาชนสามารถดูแลรักษาโรคขั้นตนไดอยางถูกตอง และไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อจําเปน 
รวมถึงการใหสุขศึกษาเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการแกไขปญหา
สุขภาพของชุมชน ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนสามารถดําเนินงานสุขศึกษา อาจอยูในรูปของการประชุม การ
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ฝกอบรม การพาไปศึกษาดูงาน การสนับสนุนขอมูลความรูเรื่องสุขภาพและสื่อสุขศึกษาในเรื่อง
ที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในทองถ่ิน  
 2.1.2 โภชนาการ (Nutrition) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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
ส่ิงแวดลอมในตลาดและบริเวณคาขายใหสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขอนามัย  
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 2.1.4 การเฝาระวังโรคประจําถิ่น (Surveillance for Local Disease Control) 
  การปองกันและระงับโรคติดตอ เปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน และเฝาระวังโรค
เพื่อที่จะสามารถควบคุมการระบาดของโรคไดอยางทันทวงที เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก 
โรคอุจจาระรวง ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอ่ืนๆ ใหสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
โรคติดตอที่สําคัญในทองถ่ินรวมถึงวิธีปองกันและควบคุมโรคในชวงฤดูกาลที่มักมีการระบาด 
และระดมความรวมมือของชุมชนในการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการควบคุมโรคใหแกชุมชน เชน ทรายอะเบท 
ปลากินลูกน้ํา น้ํายาฆาเชื้อ เปนตน นอกจากนี้หากบุคคลมีอาการนาสงสัยวาจะปวยเปนโรคติดตอ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะชวยประสานงานกับเจาหนาที่ในการสงตอให
ไดรับการรักษาโดยเร็ว รวมทั้งใหมีการสงทีมเจาหนาที่สาธารณสุขเขาไปสอบสวนโรคและ
ดําเนินการควบคุมการแพรกระจายของโรคโดยเร็ว  
 2.1.5 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization) 
  ถึงแมการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคจะเปนบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่
สาธารณสุข แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดูแลใหประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับภูมิคุมกันโรค 
เพื่อมิใหเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันดวยวัคซีน โดยสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ซึ่งมีความใกลชิดกับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดถึง 5 ป และหญิงตั้งครรภ 
มีบทบาทสําคัญในการเปนผูช้ีแจงใหประชาชนทราบถึงความสําคัญของการไดรับวัคซีนปองกัน
โรคติดตอ รวมถึงนัดหมายเจาหนาที่สาธารณสุขออกไปใหบริการแกประชาชนตามจุดนัดพบ
ตางๆ ในกรณีที่ชุมชนอยูหางไกลและประชาชนไมสะดวกที่จะเดินทางไปรับบริการที่สถาน
บริการสาธารณสุข 
 2.1.6 การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child Health and 
Family Planning) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสตรี เด็ก 
และเยาวชน ซ่ึงนอกจากภาครัฐจะมีหนาที่จัดบริการดานอนามัยแมและเด็กใหแกประชาชน
เกี่ยวกับการรับฝากครรภ ดูแลขณะตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดแลว องคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินจําเปนตองสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน
อ่ืนๆ เชน ผูนํากลุมสตรี แมตัวอยาง อาสาสมัครนมแม ใหมีบทบาทสําคัญในการใหคําแนะนําแก
หญิงวัยเจริญพันธุ หญิงตั้งครรภ และครอบครัวเกี่ยวกับการเตรียมพรอมตั้งแตกอนตั้งครรภ       
การไปฝากครรภ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ การดูแลหลังคลอด การเลี้ยงลูกดวยนมแม การดูแล
เล้ียงดูลูกอยางถูกวิธี รวมถึงการวางแผนครอบครัวดวยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการตั้งครรภ
เมื่อยังไมมีความพรอม การเวนระยะหางของการตั้งครรภ หรือเมื่อมีบุตรเพียงพอแลว 
 2.1.7 การรักษาพยาบาลงาย ๆ (Simple Treatment) 
  ถึงแมบริการรักษาพยาบาลจะเปนบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุข แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ใหสามารถใหบริการรักษาพยาบาลงายๆ แกประชาชนในชุมชน โดยการจัดฝกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหม และอบรมฟนฟูอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนเกาเปนประจําทุกป เพื่อใหการปฐมพยาบาลชวยเหลือขั้นตนแกประชาชนที่
เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย สามารถวัดความดันโลหิตเพื่อตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต และ
ตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานได รวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
หรือสงตอใหไดรับการรักษาพยาบาลโดยเจาหนาที่สาธารณสุขตอไป นอกจากนี้องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรใหการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ และยาที่จําเปนไวที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน นํามาใชในการใหบริการแกประชาชน 
 2.1.8 การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน (Essential Drugs) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรใหการสนับสนุนยาที่จํ า เปนไวที่ศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยเฉพาะหมูบานในเขตชนบทที่ตั้งในพื้นที่ทุรกันดารหางไกล
สถานพยาบาล เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหบริการรักษาพยาบาล
เมื่อประชาชนที่มีปญหาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ หรือบรรเทาอาการเมื่อมีการเจ็บปวยฉุกเฉิน 
ที่ไมสามารถเดินทางไปใชบริการที่สถานพยาบาลไดในทันที ซึ่งยาที่จําเปนมีทั้งรูปแบบของ
ยาสามัญประจําบาน เชน ยาแกไข ยาแกปวดทอง ผงเกลือแร ยาใสแผล เปนตน และยาสมุนไพร
ที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินที่อาจเปนสมุนไพรสดที่ปลูกในชุมชน หรือสมุนไพรแปรรูป ทั้งนี้องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการในลักษณะจัดตั้งเปนกองทุนยา
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และเวชภัณฑที่มีการระดมทุนจากประชาชนมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงิน 
การจัดซื้อขายและแบงกําไรใหกับสมาชิก  
 2.1.9 สุขภาพจิต (Mental Health)  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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
รักษาสูงและเกิดการสูญเสียฟนอยางถาวร ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรใหการ
สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่น ๆ สามารถชี้แจง
และใหความรูกับประชาชนถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพชองปากและฟน การสงตอ
หรือนัดหมายประชาชนใหไปรับบริการในสถานบริการสาธารณสุขหรือเมื่อมีหนวยทันตกรรม
เคลื่อนที่เขามาในชุมชน 
 2.1.11 การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนสามารถมี  
สวนรวมในการลดการกอมลภาวะตอส่ิงแวดลอม และเฝาระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการ
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนอื่นๆ เชน ผูนําชุมชน              
แกนนําเยาวชน ผูนํากลุมเกษตรกร เปนตน เพื่อใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอม              
กับประชาชน และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดลอมของชุมชน รวมถึงจัดตั้งกลุมเฝาระวังมิใหมีการกระทําที่กอใหเกิดมลภาวะ หากพบ
ผูกระทําผิดใหประสานงานแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการกับผูกระทําผิดดังกลาว  
 2.1.12 การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน เชน ผูนําชุมชน ผูแทนผูประกอบการรานอาหาร รานคา 
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แผงลอย แกนนํากลุมแมบาน แกนนําเยาวชนที่ทําหนาที่ อย. นอย ในสถานศึกษา เปนตน ใหมี
สวนรวมในการคุมครองผูบริโภค เชน การใหความรูเร่ืองการบริโภคแกประชาชน เปนกรรมการ
สํารวจรานอาหาร รานคา แผงลอย และตรวจสารปนเปอน 6 ชนิดในอาหาร (ไดแก สารบอแร็ก 
สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆาแมลง ฟอรมาลีน และสารเรงเนื้อแดง) รวมกับเจาหนาที่ชวยกัน
สอดสองการจัดจําหนายบุหร่ีของรานคาไมใหมีการโฆษณาหรือขายใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 
เปนตน เพื่อที่จะสามารถแจงขอมูลการกระทําที่ไมถูกตองใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามา
ดําเนินการรวมทั้งการประชาสัมพันธใหผูบริโภคในชุมชนไดรับทราบขอมูลและเลือกบริโภค
อาหารปลอดภัย สินคาที่ไดมาตรฐาน มีเครื่องหมาย อย.  
 2.1.13 การปองกันและควบคุมอุบัติ เหตุ  และโรคไมติดตอ  (Accident and Non-
communicable Disease Control)  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชน เชน ผูนําชุมชน ตัวแทนผูประกอบการรถรับจาง
สาธารณะมีสวนรวมในการรณรงคใหทั้งผูใชรถใชถนนคํานึงถึงความปลอดภัย และลดการเกิด
อุบัติเหตุ รวมถึงการชวยกันเฝาระวังและแจงตําแหนงถนนหรือจุดเสี่ยงภัย เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไปดําเนินการปรับปรุงซอมแซม องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังสามารถสนับสนุนให
ชุมชนจัดตั้งกลุมอาสาสมัครกูภัยหรือชวยเหลือผูประสบภัย โดยจัดฝกอบรมอาสาสมัครใหมี
ความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ เพื่อนําสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว
และปลอดภัย ซึ่งจะชวยลดความพิการและเสียชีวิตของผูประสบภัยไดจํานวนมาก สําหรับโรค
ไมติดตอหรือโรคไรเชื้อเร้ือรัง 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)  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
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 
แตเปนปญหาสุขภาพของทองถ่ินและสามารถใชกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไข
ปญหา เชน การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน ถึงแมจะไมมีช่ือใน         
14 องคประกอบที่กลาวมาแลว แตกิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติดไดมีการใชอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนหลายกลุมเขามามีบทบาทสําคัญในการแกไข
ปญหายาเสพติดของชุมชน จึงนับเปนงานสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงที่จริงแลวการดําเนินงานเรื่อง
ปญหายาเสพติดจะมีความเชื่อมโยงกับองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดานการสงเสริม
สุขภาพจิต การคุมครองผูบริโภค และการปองกันและควบคุมโรคเอดส จะเห็นไดวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนกลุมตางๆ สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมแกไขปญหาและ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชนของตน หากชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีสวนรวม
อยางแทจริง จะทําใหการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให
ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน 

2.2   หลักการในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  
 หลักการสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  บรรลุความสําเร็จได               
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 การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology) หมายถึง การใชเทคนิค
วิธีการดําเนินงานที่งาย ไมซับซอน ไมยุงยาก และมีความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 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 ซ่ึงเปนงานสาธารณสุขมูลฐานที่สามารถดําเนินการโดยประชาชนในชุมชนนั่นเอง 
สวนระบบบริการของรัฐ ซ่ึงอยูในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด จะเนนการบริการสุขภาพ         
ที่นอกเหนือหรือเกินจากความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่รัฐจะตองปรับระบบบริการสาธารณสุขรวมทั้งการบริหารจัดการที่รัฐมีอยู         
ใหสามารถเชื่อมตอและรองรับงานสาธารณสุขมูลฐาน ไดแก มีระบบการสงตอผูปวยที่มี
ประสิทธิภาพในกรณีที่ประชาชนตองการบริการ ดูแลรักษาที่เกินกวาบริการพื้นฐานของชุมชน 
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการ จึงจะนําไปสูการมี
สุขภาพดีถวนหนาของประชาชน 
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 2.2.4 การผสมผสานงานสาธารณสุขกับงานพัฒนาสังคมโดยรวม  (Intersectoral 
Collaboration) งานสาธารณสุขมูลฐานจะสําเร็จไดตองผสมผสานการทํางานรวมกับการพัฒนา
สังคมดานอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาสุขภาพจะเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอื่นๆ ซ่ึงไม
สามารถแยกขาดจากกันได เชน การสงเสริมใหประชาชนมีการศึกษามากขึ้น การพัฒนาการเกษตร
และอาชีพใหประชาชนมีรายไดหรือเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ใหประชาชนมีบทบาทในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น เปนตน 
หนวยงานตางๆ ของรัฐ รวมทั้งองคกรเอกชน และภาคเอกชนจึงตองรวมมือและประสานงานกัน
ใหการพัฒนาในดานตางๆ สอดคลอง และสงเสริมการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพดี              
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 
ส่ิงแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง สังคมเปนปกติสุข มีความเสมอภาคและสมานฉันท ไดทําความดี      
มีศาสนาธรรม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ (อําพล จินดาวัฒนะ 2546: 16) ซ่ึงการที่จะพัฒนาให
ประชาชนมีสุขภาวะดังกลาวตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชน และโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ตองมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง มิใชมองวาสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุข หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตเพียงฝายเดียว 
 2.3.2 แนวคิดเรื่องการสาธารณสุขแนวใหมท่ีเนนกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ การ
สงเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter, 1986) เนนที่การเพิ่มสมรรถนะใหบุคคล
สามารถควบคุมปจจัยที่กําหนดสุขภาพ และสงผลใหบุคคลมีสุขภาพดี โดยบุคคลจะสามารถ
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ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี 
ซ่ึงกิจกรรมสําคัญ 5 ประการ   ในการสงเสริมสุขภาพที่สงผลใหประชาชนมีสุขภาพดี ไดแก 
  1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ในการ
กําหนดนโยบาย ขอบังคับ หรือแผนงาน/โครงการพัฒนาตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จําเปนตองใหความสําคัญวานโยบายเหลานั้นจะตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพ ในทางตรงกันขาม
ตองสงผลดีตอสุขภาพของประชาชน เชน การอนุมัติการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะตอง
ใหความสําคัญกับการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ การกําหนดนโยบายควบคุม
อาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพในศูนยเด็กเล็ก การกําหนดนโยบายพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชน
โดยใหความสําคัญกับอาชีพที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและสุขภาพของผูประกอบอาชีพ การกําหนด
สัดสวนของงบประมาณเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน เปนตน 
   2) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (Create Healthy Environment) องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีการวิเคราะหหาสวนขาดและพยายามพัฒนาสิ่งแวดลอมที่จําเปน
ที่ชวยสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี เชน การจัดสรางสวนสาธารณะและสนับสนุนใหเกิด
กลุมออกกําลังกายแบบตางๆ ในชุมชน เพื่อเปนการเอื้ออํานวยใหประชาชนมีพฤติกรรมออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ การจัดกิจกรรมตางๆ ใหวัยรุนในชุมชนไดแสดงออกในเชิงสรางสรรค การสงเสริม 
ใหมีรานขายอาหารและผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพในชุมชน เปนตน 
   3) การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน (Strengthening Community Action) 
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีการรวมตัวกันเกิด
เปนองคกรชุมชน หรือเชื่อมโยงกลุมตางๆ ที่มีอยูแลวในชุมชนใหมารวมตัวกันเปนเครือขายใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ซ่ึงการมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา วางแผน ดําเนินการ และ
บริหารจัดการ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน จะเปนการเพิ่ม
ศักยภาพใหชุมชนไดเรียนรู การแกไขปญหาของตนเอง โดยมีการระดมทรัพยากรในชุมชน ทําให
สามารถพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ และพัฒนากลายเปนชุมชนที่เขมแข็งในที่สุด  
   4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Personal Skill Development) เปนการพัฒนา
ทักษะใหบุคคลสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถปรับ
ส่ิงแวดลอมของตนและครอบครัวที่สงผลดีตอสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน แกนนําชุมชน แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ประชาชนกลุม
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วัยตางๆ ฯลฯ ใหมีความรูและทักษะในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และดูแลรักษาเบื้องตน
เมื่อเจ็บปวยจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว และยังใชในการ
ชวยเหลือผูอ่ืนในชุมชนอีกดวย 
   5) การปรับระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Service) องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมทั้งหนวยงานสาธารณสุขตางๆ ตองปรับเปลี่ยนบริการของตนเอง จากเดิมที่มอง
วาเรื่องสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่ที่ตองเปนผูจัดบริการใหกับประชาชนโดยประชาชนเปน
ผูรับ และเนนการจัดบริการดานการรักษาพยาบาลหรือการซอมสุขภาพเปนหลัก แตแนวคิดใหม
ตองใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพ คือการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคควบคูกับการ
รักษาพยาบาล และการปรับบทบาทของเจาหนาที่มาเปนผูสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการพัฒนาสมรรถนะดานสุขภาพใหแกประชาชนพรอมทั้ง
สนับสนุนใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชน 
 2.3.3 แนวคิดเรื่องประชาคม ประชาคมเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหทุกฝาย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกรสาธารณประโยชน และประชาชน เขามารวมงานพัฒนาชุมชน โดยมี
วัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอส่ือสารกันหรือการรวมกลุมกัน 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) การสรางเครือขายความรวมมือและมีการติดตอส่ือสารกันอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การเชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกัน การนํากระบวนการประชาคมมาใชในการดําเนินงานพัฒนา
สุขภาพชุมชนจะกอใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทําใหเกิดพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางฝายตางๆ เกิดการพัฒนาสุขภาพที่ตรงกับความตองการ
ของชุมชนและมีการบูรณาการเขากับการพัฒนาดานอื่นๆ กอใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเองได 
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บทที่  3 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 

 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐานเปนกรอบที่กําหนดขั้นตอนการทํางาน 
รวมทั้งบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย คือ ตัวช้ีวัด 
ใน 14 องคประกอบ โดยแบงออกเปนมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุข
มูลฐาน และดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนี้ 

3.1   มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐานดังกลาวเปนมาตรฐานที่เนนกิจกรรมหลัก
ทั้ง 3 กิจกรรมของงานสาธารณสุขมูลฐาน กลาวคือ  
 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของคนในชุมชน/หมูบาน 
  กิจกรรมนี้มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนทางดานสาธารณสุขในงาน
สาธารณสุขมูลฐานที่สําคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) ซ่ึงเปนแกนนํา 
และเปนเรี่ยวแรงสําคัญในการดําเนินงาน นอกจากนี้ก็ยังมีผูนําชุมชนประเภทอื่น อาทิ แกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว ประชาชนทั่วไป ประชาคม ผูนําองคกรในชุมชน ผูนําทางศาสนาอื่นๆ 
ซ่ึงในการพัฒนาศักยภาพนั้น จะเปนการดําเนินการพัฒนา เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ (Knowledge) 
ทําใหเกิดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนการปฏิบัติ (Practice) ที่ถูกตอง 
และเมื่อลงมือปฏิบัติไปบอยๆ เขาหรือนานๆ เขาก็ทําใหเกิดทักษะความสามารถ (Skill) ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
 3.1.2 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน/
หมูบาน 
  เมื่อมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีความกระตือรือรนขยันในงานมีความรู ความสามารถ 
และทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเปนผลพวงมาจากกิจกรรมที่ 1 นั้น ก็สามารถนําความรู 
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ความสามารถ และทักษะเหลานั้นมาใชในกิจกรรมของการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และการ
แกไขปญหาสาธารณสุขตางๆ ในการปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ ที่สําคัญ ไดแก  

1) โรคไขเลือดออก 
2) โรคเอดส 
3) สุขภาพจิต 
4) การแกไขปญหาบุหร่ี 
5) การสรางสุขภาพ 
6) การใหขาวสารโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
7) การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องอื่น ๆ ที่เปนปญหาสาธารณสุขประจําถ่ิน  
 ฯลฯ 

 3.1.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
  กิจกรรมนี้เปนการจัดบริการสุขภาพเบื้องตน โดยจัดไวที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 
ซ่ึงเปนการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนโดยชุมชน 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  
  ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในกิจกรรมหลักทั้ง 3 นั้น ชุมชน/หมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนตางๆ จําเปนตองมีการจัดกลุม 
รวมกลุมกันทํางานเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ทําใหชุมชน หรือหมูบานมีพลังความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถระบุ คนหาปญหาสาธารณสุข
ในชุมชนไดนําปญหาเหลานั้นมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ และนํามาจัดการแกไขปญหาของ
ชุมชนหรือหมูบานตอไป  
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  การพิจารณาตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐานดานกิจกรรมหลักนั้น สามารถจําแนก
ไดเปน 3 สวน คือ สวนนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Out put) ดังตอไปนี้  
  1) สวนนําเขา (Input) มีส่ิงที่ตองพิจารณา ดังนี้  
   1.1) เจาหนาที่ของรัฐในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญยิ่งเพราะจะทําหนาที่เปนผูช้ีแนะแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
ดังนั้น เจาหนาที่หรือบุคลากรของรัฐในสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีลักษณะที่จะทําให
งานสาธารณสุขมูลฐานสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย ดังนี้  

- มีจํานวนเจาหนาที่พอเพียงกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- มีความเขาใจในงานสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) เปนอยางดี 
- มีมนุษยสัมพันธดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
- เปนผูประสานงานงานที่ดี เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางผูบริหาร

และชุมชน/หมูบานไดดี 
- มีความขยัน ตั้งใจ และรับผิดชอบในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

   1.2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน เปนบุคคลที่จะตอง
ทํางานเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ชาวบานในแตละกลุมบานได รับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกําหนด  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีบทบาทหนาที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย การสื่อขาวสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนการใหบริการสาธารณสุข ที่สําคัญคือการสงเสริมสุขภาพ 
การเฝาระวังและปองกันโรค การรักษาพยาบาลขั้นตนโดยใชยาและเวชภัณฑตามขอบเขตที่
กําหนดการปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวยไปรับการบริการ การฟนฟูสภาพ และการจัด
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในหมูบาน/ชุมชน ทั้งนี้โดยกําหนดจํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมูบาน/ชุมชนโดยเฉลี่ย ดังนี้  

- พื้นที่ชนบท อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 1 คน ตอ        
8 - 15 หลังคาเรือน 

- พื้นที่ เขตเมือง เขตชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน 1 คน ตอ 20 - 30 หลังคาเรือน     
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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 
- เปนบุคคลที่คณะกรรมการหมูบานรับรองวามีความประพฤติดี 
ไดรับการยกยองและไววางใจจากประชาชน 

   1.3) งบประมาณสนับสนุน 
    ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากบุคลากรแลวส่ิงที่ขาด
ไมไดก็คือ งบประมาณสนับสนุนซึ่งไดรับจากภาครัฐ แบงออกได ดังนี้ 
    (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงรัฐ
จัดสรรใหแตละหมูบานผานทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนของแตละหมูบานจะตองจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน เพื่อแกไขปญหาภายใต 3 กิจกรรมหลักดังกลาวแลว  
    (2) เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชในการ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในภาวะที่มีปญหาเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไขปญหา
สุขภาพอนามัยของชุมชน เชน ปญหาการปองกันและควบคุมโรคระบาด เชน ไขหวัดนก 
ไขเลือดออก เปนตน หรือการสงเสริมสุขภาพ เชน การดูแลผูสูงอายุตามชวงวัย การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป หรือการพัฒนาผูนําชุมชน การศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน งานแพทยแผนไทย การ
ใชยาสมุนไพรตางๆ เปนตน ซึ่งแตละแผนงาน /โครงการมีกิจกรรมที่จะตองใชเงินงบประมาณที่
แตกตางกันไปในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงขึ้นอยูกับวาปญหาสาธารณสุขอะไรที่
เรงดวนจะตองรีบดําเนินการแกไข ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงก็มีงบประมาณ
สนับสนุนแตกตางกันออกไป  
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  2) สวนกระบวนการ (Process) ซ่ึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณา ดังตอไปนี้  
   2.1) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
    เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองเปนผูที่กระตุนสนับสนุน ปลุกเรา อํานวยความสะดวกใหแกนนําชุมชน โดยเฉพาะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหเปนผูดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
แผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ 
   2.2) การวางแผนและการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
    เปนสวนที่มีความสําคัญ เพราะเปนกระบวนการบริหารจัดการดําเนินงาน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ซึ่งจะตองวางแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณและจะตองมีขั้นตอนการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ตามที่ระบุไวใน
แผนผังควบคุมกํากับงาน (Milestone scheduling) อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
   2.3) การนิเทศติดตามควบคุมกํากับงาน 
      อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะตองติดตามการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการรวมทั้งการนิเทศสอนงานใหแกประชาชนซึ่ง
เปนผูมีสวนรวมสําคัญในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
กิจกรรมตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงคเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเรงดวนที่จะตองเรงดําเนินการ
แกไขหรือจะตองหาแรงเสริมหรือแรงสนับสนุนเพื่อใหโครงการดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอย 
    ในสวนของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเองก็จะตองมีการ
นิเทศ ติดตาม ควบคุมกํากับการทํางานตามโครงการตางๆ ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนและประชาชนไดเสนอมา โดยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชี้แนะ และขณะเดียวกันก็
ตองตรวจสอบดวยวา ไดดําเนินการไปตามกิจกรรมในแผนผังควบคุมกํากับงานหรือไม มีปญหา 
อุปสรรคอะไรที่จะใหคําแนะนําได 
   2.4) การประเมินผลและสรุปงานเปนการตรวจสอบการดําเนินงานตาม
กิจกรรมของโครงการสาธารณสุขมูลฐานตามระยะเวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ถาเปนโครงการฯ ที่มี
ระยะเวลานาน จําเปนตองมีการประเมินผลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและผูรวมโครงการเปน
ระยะๆ เชน ทุก 3 เดือน หรือ 4 เดือน เปนตน ถามีปญหาหรืออุปสรรคผูรวมรับผิดชอบโครงการ
จะไดดําเนินการแกไขตอไป ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดช้ีแนะแนวทางการแกไขปญหาได 
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และตองมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ วาบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม ผูจัดทําควรสรุปเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นชัดเจน ถาผลงานไมไดตามที่กําหนด
ไวก็ตองอธิบายได รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป 
  3) สวนผลลัพธ (Out put) 
   ในสวนของผลลัพธ นี้เปนผลจากการดําเนินโครงการตางๆ ตามกิจกรรม
หลักทั้ง 3 กิจกรรมนั้น ทําใหบรรลุตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานใน 14 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ดังแสดงในตาราง 3.2  
   สําหรับมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน
สามารถสรุปไดดังตาราง 3.1 ดังนี้  
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3.2   มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
  นอกจากมาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐานดานกิจกรรมหลักที่ไดกลาว
มาแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังตองคํานึงถึงมาตรฐานและตัวช้ีวัดดานองคประกอบของ
งานสาธารณสุขมูลฐานที่มีทั้งตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานซึ่งเปนกิจกรรมขั้นต่ําที่ทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองสนับสนุนใหชุมชนมีการดําเนินงานในแตละองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ในขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
การบริหารจัดการรวมถึงชุมชนที่รับผิดชอบมีความพรอมในดานศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนํา
ตัวช้ีวัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานขั้นพัฒนา มาเปนเปาหมายในการดําเนินงาน
ที่บงบอกถึงคุณภาพของการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาจะสะทอนถึงการมี           
สวนรวมของชุมชนท่ีเพิ่มมากขึ้น และผลของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องคประกอบ             
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพที่พึงประสงคของประชาชนใน
ชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยตัวช้ีวัดดังกลาวสวนใหญสอดคลองกับตัวช้ีวัดเปาหมายของความจําเปน
ขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก) ตัวช้ีวัดเปาหมายของยุทธศาสตรเมืองไทย
แข็งแรง (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก ข) และเปาหมายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ดังตาราง 3.2 
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ระดับของตัวชี้วัด องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 

 
หมายเหตุ 

1. การสุขศึกษา  
(Health 
Education) 

1.1 รอยละ 100 ของ อสม. ไดรับการ 
ฝกอบรมฟนฟู/พัฒนาความรูดาน 
สุขภาพที่สําคัญของทองถิ่นอยางนอย 
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) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

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

 / 6 อ. คือ ออก-   
กําลังกาย อาหาร 
อารมณ อโรคยา 
อนามัยชุมชน     
และอบายมุข 

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*** 

/  
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุพโภชนาการ คือ 
ภาวะขาดสารอาหาร 
หรือภาวะ
โภชนาการเกิน 
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

3. การจัดหา           
น้ําสะอาดและการ
สุขาภิบาล (Water 
Supply and 
Sanitation) 

3.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน       
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และการ
บริโภคน้ําสะอาด โดย อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน 

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
ประจําถิ่น
(Surveillance 
Disease for Local 
Control) 

4.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน       
มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ 
แกนนําชุมชนในการเฝาระวัง และ
ควบคุมโรคติดตอที่สําคัญของทองถิ่น 

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) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

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

 
 
 
 
4.5 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน     

มีกิจกรรมปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น โดย
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวม 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 - โรคไขเลือดออก 
- โรคไขหวัดนก 
- โรคอุจจาระรวง  
เฉียบพลัน 

- โรคติดตออื่นใน 
ทองถิ่น เชน 
มาลาเรีย พยาธิ 
ไขฉี่หนู 

5. การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค 
(Immunization) 

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 * 

/  
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วัคซีนปองกัน   
วัณโรค เมื่อ    
แรกเกิด 

 
 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

34 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

    -  วัคซีนปองกัน   
คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก โปลิโอ 
เมื่ออายุ 2, 4 และ 
6 เดือน 

-  วัคซีนปองกันหัด
และหัดเยอรมัน 
เมื่ออายุ 9 เดือน 

6. การอนามัยแม 
และเด็กและการ 
วางแผนครอบครัว 
(Maternal Child 
Health and Family 
Planning) 

6.1 รอยละ 100 ของหญิงมีครรภ และ
หลังคลอด ไดรับความรูและ
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของ
แมและเด็ก โดย อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน 

6.2 รอยละ 90 ของหญิงมีครรภมีการ
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 

/  
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 35 

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

 6.4 รอยละ 100 ของทารกมีน้ําหนัก     
แรกเกิดไมตํ่ากวา 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
งายๆ (Simple 
Treatment) 

7.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน มี 
อสม. ที่ผานการอบรมใหมีความรู
และความสามารถในการตรวจ    
คัดกรองโรค และการรักษาพยาบาล
การเจ็บปวยเล็กนอยในชุมชน 

7.2 รอยละ 90 ของชุมชน/หมูบาน 
ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ และ
เวชภัณฑที่จําเปนจากหนวยงาน
ของรัฐ สําหรับให อสม. ใชในการ
จัดบริการตรวจคัดกรองโรค และ
รักษาพยาบาลการเจ็บปวยเล็กนอย
ในชุมชน 

/ 
 
 
 
 
/ 

  

 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

36 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

 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 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชน บริการนวด อบ 
ประคบแผนไทย 
การใชยาสมุนไพร 

8. การจัดหายาที่ 
จําเปนในหมูบาน 
(Essential Drugs) 

8.1 รอยละ 100 ของศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน มียาสามัญประจําบาน 
สําหรับใหบริการแกประชาชนที่
เจ็บปวยเล็กนอยหรือฉุกเฉินใน
ชุมชน 

8.2 รอยละ 80 ของศูนยสาธารณสุข   
มูลฐานชุมชน มีบริการจายยา    
โดย อสม. 

/  
 
 
 
 
/ 

 

9. สุขภาพจิต 
(Mental Health) 

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

/   

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 37 

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

 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 
(Dental Health) 

10.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน   
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 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 

 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

38 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

11. การอนามัย 
สิ่งแวดลอม 
(Environmental 
Health) 

11.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน   
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องอนามัยสิ่งแวดลอม โดย    
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 
ผูบริโภค 
(Consumer 
Protection) 

12.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน   
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอางที่
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 

/  
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 39 

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

13. การปองกันและ
ควบคุมอุบัติเหตุ 
และโรคไมติดตอ 
(Accident and 
Non communi- 
cable Disease 
Control) 

13.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน   
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ   
ที่เปนปญหาของชุมชน โดย อสม. 
และ/หรือแกนนําชุมชน 

13.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน    
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
ควบคุมโรคเอดส 
(AIDS) 

14.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน     
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่อง เพศศึกษา โรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ 

/   

 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

40 บทที่ 3   มาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด หมายเหตุ องคประกอบของงาน

สาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ 

 
ตัวชี้วัด ขั้น 

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
 

 
 

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
ปองกันการติดเชื้อและแพรเช้ือ
เอดสในชุมชน โดย อสม. 

 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 

 
หมายเหตุ   * เปนตัวช้ีวัดเปาหมายความจําเปนพื้นฐาน  (จปฐ.) (ภาคผนวก ก) 
 ** เปนตัวช้ีวัดเปาหมายเมืองไทยแข็งแรง (ภาคผนวก ข) 
 *** เปนเปาหมายในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 9 ของกระทรวงสาธารณสุข  
  หรือที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 
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บทที่  4 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนวทางการ
ปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชนในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ดังตอไปนี้ 

4.1   แนวทางการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสําเร็จบรรลุ 
วัตถุประสงค/เปาหมายที่ตองการนั้น มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรง คือ  
 เจาหนาที่หรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงบุคลากรในงานทางดาน
สาธารณสุข อาจเปนเจาหนาที่สาธารณสุขหรือพยาบาล ดังนั้นจึงเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
สุขภาพอนามัยของประชาชน บุคลากรเหลานี้จะตองมีใจรักในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีความ
เขมแข็งอดทนทั้งใจและกายที่จะทํางานกับชุมชน นอกจากนี้ควรมีคุณลักษณะเปนนักประชาสมัพนัธ
และประสานงานที่ดี (ดังกลาวแลวในเรื่องตัวช้ีวัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน) 
 ในการปฏิบัติงาน บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประสานงานกับ
บุคลากรสาธารณสุขจากหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลระดับตางๆ ซ่ึงมี
หนวยงานภายในที่ทํางานทางดานชุมชนอยู หรือสถานีอนามัย (สอ.) หรือศูนยสุขภาพชุมชน 
(Primary Care Unit : PCU) ซ่ึงบรรดาแกนนํา หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
จะมีความคุนเคยกับบุคลากรของหนวยงานดังกลาวอยูกอนแลว การประสานงานกับบุคลากร
ดังกลาวจะเปนการเพิ่มความคุนเคยและไดรับความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนและแกนนําชุมชนตางๆ ดวยดี 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนเปนกลุมบุคคลอีก                  
กลุมหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนผูลงมือปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเปนตัวจักร
สําคัญที่จะทําใหงานสาธารณสุขมูลฐานสําเร็จได แตเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน อาจมีขอจํากัดเรื่องระดับความรูในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้น 
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จึงจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถ หรือเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดโดยการประชุมสัมมนาหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําตางๆ มีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไดรวมกันทํางานแกปญหาสาธารณสุขมูลฐานของประชาชน ตอไป 
  สําหรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น มี 2 กรณี ดังนี้ 
 4.1.1 กรณีการใชเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป  
  เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน มีวัตถุประสงค
สําคัญ คือ เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลและการบริการสุขภาพเบื้องตน เพื่อใหมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอื่นๆ 
ทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน เปนผูดําเนินการงานสาธารณสุขมูลฐาน
ภายใตความตองการของประชาชนในชุมชน/หมูบาน (ภาคผนวก ค) 
   1) หลักเกณฑ  

1.1) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลตามจํานวนชุมชน/หมูบาน ในเขตพื้นที่ทุกแหง  

1.2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุน
ทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค เพื่อเบิกจายใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนตาม
แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบาน 

1.3) แผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพฯ ดังกลาว จะตองเปนแผนงาน/
โครงการตามความตองการของประชาชนในชุมชน/หมูบาน ซ่ึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนเปนผูจัดทําโดยมีประชาชนในชุมชน/หมูบาน มีสวนรวมเสนอแนะทุกขั้นตอน
ตั้งแตการวิเคราะหระบุกําหนดปญหา การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การจัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชน/หมูบาน 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   2.1) การแจงการจัดสรรงบประมาณ มีขั้นตอน ดังนี้  
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 2.1.1) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) แจงการจัดสรรงบประมาณ
และแนวทางการดําเนินงานใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงทราบ  

 2.1.2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล แจงงบประมาณและ 
แนวทางการดําเนินการใชจายงบประมาณใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
ทราบ เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพ โดยใหประชาชนในชุมชน/หมูบานมีสวนรวม
เสนอแนะแลวสงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอนุมัติ 
   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 เพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ และเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ช่ือบัญชี “เงินพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/หมูบาน……” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจาย 2 ใน 3 คน และแจงเลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคารใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทราบ 

2.2.3) เทศบาล /องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบแผนงาน /
โครงการฯ และนําเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และจัดทําแผน              
การเบิกจายสงสํานักงานทองถ่ินจังหวัดใหแลวเสร็จ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ  
   2.3) การโอนเงิน มีขั้นตอนดังนี้ 
    2.3.1) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด 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 
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    2.3.3) เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนไดรับการโอนเงิน 
เขาบัญชีแลว ใหผูมีอํานาจในการสั่งจายเงิน ทั้ง 3 คน ลงลายมือช่ือในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
(ถามี) สงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เก็บไวเปนหลักฐานภายใน 3 วันทําการ 
   2.4) การดําเนินงานตามโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 
    2.4.1) การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ จะตองเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    2.4.2) การใชจายเงินประมาณ เพื่อดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ 
จะตองมีหลักฐานการเบิกจายเงินที่สําคัญคือใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน และใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบาน/ชุมชนเปนผูเก็บรวบรวมรอการตรวจสอบ 
     2.4.3) ถามีกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจาง หรือจัดหาวัสดุครุภัณฑ เพื่อ
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) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด (สถจ.) ดําเนินการตรวจติดตามเรงรัด 
ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณใหกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการเบิกจายเงินงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
     2.5.2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนกิจกรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนซ่ึงอาจจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุ อุปกรณ 
เพิ่มเติมใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และดําเนินการตรวจติดตามให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ดําเนินการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนรายงานใหผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ินทราบ และรายงานผลการ
ดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดทราบตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
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แผนภาพ 4.1 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณเงินอุดหนนุท่ัวไป 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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4.  การดําเนินงานตามโครงการ ฯ 

อสม. และชุมชน 
ดําเนินงานตามโครงการ ฯ 

 

อสม. เก็บหลักฐานการใชจายเงิน 

อสม. รายงานผลการดําเนินงานของ  
โครงการ ฯใหเทศบาล/อบต.ทราบ 

3.  การโอนเงิน 

สถจ.โอนเงินใหเทศบาล/อบต. 

เทศบาล/อบต. 
เบิกจายเงินให อสม. 

อสม.ลงรายมือช่ือในใบสําคัญ 

สงใหเทศบาล/อบต.เก็บไวเปน
หลักฐาน 
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 4.1.2 กรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และงบประมาณจาก
แหลงอื่น 
  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุข การประเมินสถานะและปญหาการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขของชุมชน จะเปน
เครื่องมือสําคัญในการกําหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการดําเนินการ โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการประเมินการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขมูลฐานตาม             
แบบประเมินในภาคผนวก  ง ซ่ึงเมื่อทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน                    
ดานสาธารณสุขมูลฐานแลวจะทําใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทาง
ในการกําหนดแผนงาน/โครงการตางๆ ตอไป เชน  

- ยุทธศาสตรการสงเสริมความรูความเขาใจดานสุขภาพอนามัยใหประชาชนมี
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

- ยุทธศาสตรการเฝาระวัง เพื่อควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดตอโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

- ยุทธศาสตรการสนับสนุนการดําเนินงานดานปศุสัตว เพื่อปองกันโรคระบาด
ในสัตว 

5. การตรวจติดตามผล 

สถจ.ตรวจติดตามผลเรงรัด 
เทศบาล/อบต. 

เทศบาล/อบต.ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อสม. 
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- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ตลอดจนดูแลรักษา
สภาพแวดลอม ปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขมูลฐานและสงเสริมการรวมกลุม
ประชาคมเพื่อสรางเครือขายงานบริหารสาธารณสุข 

- ยุทธศาสตรการเฝาระวังการแพรระบาดปญหายาเสพติด 
   ฯลฯ  
  1) กรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   สําหรับการใชเงินงบประมาณในสวนของเทศบาล/องคการบริหารสวน
ตําบลเองนั้น จะใชเงินตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานนั้นๆ แตละแหงซึ่งบรรจุอยู
ในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ดังนั้น การจัดทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานสาธารณสุขมูลฐาน จึงตองเปนงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับแผนยุทธศาสตรในแตละดาน เชน
โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงสอดคลองกับแผนฯสงเสริมความรูความเขาใจดาน
สุขภาพอนามัยโดยใหประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง หรือโครงการ
ควบคุมดูแลปองกันโรคไขเลือดออก สอดคลองกับแผนฯ เฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดตอโดยการมีสวนรวมของชุมชน เปนตน 
   ในการดําเนินงานนั้น เร่ิมตนไดทั้งจากประชาชนและ/หรือเจาหนาที่ของ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล พบปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 
เชนโรคระบาด ปญหายาเสพติด เปนตน ก็จะเสนอโครงการตางๆ ขั้นตอนดังแผนภาพ 4.2 ดังนี้  
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แผนภาพ 4.2 แนวทางการปฏิบัติกรณีการใชเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  อยางไรก็ตามในการดําเนินงานทั้งหมดนั้น เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
จะตองใหความสําคัญกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําทั้งหลาย 
รวมทั้งชุมชนดวย  
  2) กรณีการใชเงินงบประมาณจากแหลงอื่น 

เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 

จัดทําแผนงาน/โครงการ - เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมกับประชาชนในชุมชน/หมูบาน 

เสนอโครงการ ฯ 

พิจารณาอนุมัติโครงการฯ - ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดําเนินการตามโครงการ ฯ - เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- แกนนํา/อสม./ประชาชน 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานฯ 
- เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- แกนนํา/อสม./ประชาชน 

ประชาชน 
ในชุมชน 
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   ถามีงบประมาณจากแหลงอื่น เชน จากกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
อ่ืนๆ 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 
 เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน /ชุมชนมีบทบาทสําคัญในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพราะเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและผานการฝกอบรมเรื่องงาน
สาธารณสุข โดยทําหนาที่เปนผูนําการพัฒนาสุขภาพของชุมชน รวมทั้งเปนผูประสานงานระหวาง
ชุมชนกับเจาหนาที่ ดังนั้นจึงจําเปนตองทราบรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน โดยแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจําหมูบาน/ชุมชนตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 4.2.1 แนวทางการปฏิบัติงานทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
  1) การคัดเลือก 
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน คือผูที่มีคุณสมบัติตามกําหนด 
ไดแก มีภูมิลําเนาในหมูบาน/ชุมชน สามารถอานออกเขียนได สมัครใจ เสียสละ และสนใจเขารวม
ในการดําเนินงานสาธารณสุขตลอดจนกรรมการหมูบาน/ชุมชนรับรองวามีความประพฤติดี และ
ไดรับความไววางใจจากประชาชนคัดเลือกใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน  
   ในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน กรรมการ
หมูบาน/ชุมชน และผูนําอื่นๆ ใหทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระ บทบาทหนาที่ และจํานวน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนที่จะคัดเลือก แลวรวมกันกําหนดแผนการ
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 ช้ีบริการ ประสานงานสาธารณสุข 
บําบัดทุกขประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางที่ดี 
  2) หนาท่ีความรับผิดชอบ มีดังนี้ 
   (1) เปนผูส่ือขาวสารสาธารณสุข ระหวางเจาหนาที่และประชาชนในหมูบาน/
ชุมชน เชน แจงขาวการเกิดโรคติดตอที่สําคัญระบาดในพื้นที่ แจงขาวความเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมสาธารณสุขตางๆ รวมถึงการนัดหมายใหเพื่อนบานมารับบริการสาธารณสุข นอกจากนี้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ยังมีหนาที่นําขาวสารสาธารณสุขในชุมชนไปแจงให
เจาหนาที่ทราบ เพื่อที่จะสามารถใหความชวยเหลืออยางเรงดวน เชน เกิดการระบาดของโรคใน
ชุมชน เปนตน  
   (2) เปนผูใหคําแนะนํา ถายทอดความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ ทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ รวมทั้งการเลือกใช
แหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสมใหแกเพื่อนบานและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ซ่ึงสามารถ
ครอบคลุมทั้ง 14 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการ
จัดบริการสุขภาพของประชาชน เชน โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
การปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําถ่ิน การปองกันอุบัติเหตุ การอนามัยแมและเด็กและการ
วางแผนครอบครัว การใหภูมิคุมกันโรค ทันตสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต ฯลฯ 
   (3) เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ไดแก การปฐมพยาบาลและ
รักษาพยาบาลขั้นตน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน 
ทองถ่ินอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของ
เจาหนาที่ ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 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
ผ่ืนหรือจุดไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน พยาธิ
ลําไส ฝ ผ่ืนคันบนผิวหนัง ปวดฟน เหงือกอักเสบ เจ็บตา เจ็บหู เหน็บชา และโลหิตจาง 
     - ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ขอเคลื่อน     
ไฟไหม น้ํารอนลวก เปนลม ชัก จมน้ํา งูกัด สุนัขกัดหรือสัตวอ่ืนกัด ไฟฟาดูด และไดรับสารพิษ 
     -  เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไขจับสั่น 
    ข. การใชยา 
     - ยาสามัญประจําบานตามกฎหมายวาดวยยา 
     - ยาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส่ังใหจายใหแกคนไขเฉพาะราย
และเฉพาะชั่วคราว 
     - ยาสมุนไพรที่กําหนดในแบบเรียนดวยตนเองของกระทรวง
สาธารณสขุในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
   (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
เฝาระวังโรคติดตอประจําถ่ิน เชน สํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย เปนตน 
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   (6) เปนผูนําในการบริหารจัดการ วางแผน แกไขปญหา และพัฒนาชุมชน โดย
ใชงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจากแหลงอื่นๆ 
   (7) เปนแกนนําในการชักชวนเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข
ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชกระบวนการ จปฐ. และรวมกลุมในการพัฒนาสังคม
ดานตางๆ  
   (8) ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน โดยเปน
แกนนําในการประสานงานกับกลุมผูนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/อบต.) 
กระตุนใหมีการวางแผนและดําเนินงานเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 
   โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสนับสนุนภารกิจและเบิกจายคา
เบี้ยเล้ียง คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนได 
ทั้งนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 2474 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
2548 นอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ยังสามารถรับสิทธิประโยชน
ดานอื่นๆ อีก เชน การรักษาพยาบาล การลดหยอนคาโดยสาร (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
ภาคผนวก จ) 
  3) วาระของการดํารงตําแหนง  
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีวาระคราวละ 2 ป เมื่อครบ
วาระแลวใหพิจารณาการตอบัตรประจําตัว โดยดูจากผลการดําเนินงานรวมกับการพิจารณาของ
ประชาชนหรือองคกรชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถลงมติใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติ
เสียหายอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของหมูบาน/ชุมชน หรือบกพรองตอการปฏิบัติ
หนาที่โดยมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนหรือของคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน นอกจากนี้การพนสภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ยังเกิด
จากการตาย ลาออก หรือไมไดอยูอาศัยในหมูบาน/ชุมชนเปนเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน 
  4) การพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรอาสาสมัครสาธารณสุข 
   เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีบทบาทสําคัญใน
ฐานะผูนําการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ของตนเองตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดกลาวมาแลว ดังนัน้
นอกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน  จะตองผานการอบรมเมื่อเขาเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนใหมแลว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนจะตองมีการพัฒนาตนเองดานความรู ความสามารถ ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 55 

เพื่อสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ซ่ึงสามารถพัฒนาตนเองไดโดยวิธีการตางๆ เชน  
   (1) การเขารับการฝกอบรมฟนฟูเปนระยะๆ การฝกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่
เกี่ยวของ เชน กระบวนการวิเคราะหปญหาและวางแผนชุมชน เทคนิคการถายทอดความรู การ
ประชาสัมพันธ เปนตน 
   (2) การฝกปฏิบัติเพื่อใหมีประสบการณ เกิดทักษะและความชํานาญเพิ่มขึ้น 
เชน การฝกปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล โดยเปนผูชวยเจาหนาที่ในการใหบริการ
สุขภาพกับประชาชน  หรือการฝกปฏิบัติดวยการจัดบริการสุขภาพใหแกประชาชนที่ศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน คนอื่นๆ หรือการ
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการฝกการจัดทําแผนชุมชนโดยมีเจาหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือเปนที่ปรึกษา เปนตน 
   (3) การเรียนรูดวยตนเอง โดยการศึกษาจากแบบเรียนดวยตนเอง การ            
อานหนังสือหรือเอกสารตางๆ การคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต การฟงรายการวิทยุ 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/
ชุมชนควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเปนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน/ชุมชนระดับตางๆ ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค/เขต เพื่อใหเรียนรูในเรื่อง
การบริหารจัดการ และเกิดเปนเครือขายในการทํางานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งเปนเวที
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและแนวทางการพัฒนาสุขภาพในแตละพื้นที่ได อันเปน             
สวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน อีกดวย 
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 4.2.2 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
ตามกรอบงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

แผนภาพ 4.4 ขั้นตอนปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
ตามกรอบงบประมาณหมวดอุดหนุนท่ัวไป ท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  - ขั้นตอนในกรอบสี่เหล่ียมเสนคูเปนสวนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ตองดําเนินการรวมกับชุมชน  

  - ขั้นตอนในกรอบสี่ เหล่ียมเสนเดี่ยวเปนสวนที่องคกรปกครองทองถ่ินตอง
ประสานงานกับอสม. และชุมชน 

 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงขอมูลงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน
ใหชุมชนทราบแลว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ในฐานะแกนนําในการพัฒนา
สุขภาพชุมชนมีแนวทางในการดําเนินการ โดยรวมกับองคกรชุมชนที่รับผิดชอบการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน/ชุมชน ดังตาราง 4.1 ดังนี้ 

เทศบาล/อบต.แจงขอมูล  
งบประมาณและ 

แนวทางการดําเนินงาน   
ให อสม. ทราบ 

เทศบาล/อบต.  
เบิกจายเงินให อสม. โดย

โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย 
ภายใน 2 วันทําการ 

องคกร อสม.จัดทํา        
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

องคกร อสม.นําเสนอ 
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน

ตอเทศบาล/อบต. 
ใหการเห็นชอบ 

ชุมชนดําเนินงานตามแผน 
และเก็บหลักฐานใบสําคัญ
รับเงิน/ใบเสร็จ ทุกครั้งที่  
จายเงิน  เพื่อรวบรวม      
รอการตรวจสอบ 

เทศบาล/อบต.  
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของ อสม.   

อสม.ที่มีอํานาจในการ 
สั่งจายเงิน 3  คนลงลายมือช่ือ  
ในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จ   
รับเงิน (ถามี) สงใหเทศบาล/
อบต.ภายใน 3 วันทําการ  
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนนิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชมุชน 
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมยอย 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

1. จัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพชุมชน 
1.1 เก็บรวบรวม 

ขอมูลปญหา
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต 

-  อสม.รวมกับองคกรชุมชน รวบรวมขอมูล
สถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจากแหลงตางๆ เชน ขอมูล จปฐ. 
ขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอ ขอมูลการ
ใหบริการสุขภาพประชาชนที่ ศสมช. เพื่อ
นํามาวิเคราะหปญหาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่สําคัญของหมูบาน/ชุมชน 

-  สามารถประสานงาน  
ขอขอมูลจากหนวยงาน
ตางๆ เชน สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลที่
รับผิดชอบพื้นที่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การระบุปญหา
และจัดลําดับ 
ความสําคัญ เพื่อ
เลือกปญหาที่จะ 
นํามาวางแผน 
แกไข 

 

-  จัดทําประชาคมหมูบาน/ชุมชุม ที่
ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบานหรือประธาน
ชุมชน กรรมการหมูบาน/ชุมชน สมาชิก 
อบต. ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ อสม.หัวหนา
ครัวเรือน/ ผูแทน โดยดําเนินการดังนี้ 

-  แจงวัตถุประสงค เงื่อนไขและขอบเขตการใช
งบประมาณ 

-  นําเสนอขอมูลปญหา พรอมรับฟงปญหา
เพิ่มเติม และนําปญหามาจัดลําดับ โดย
พิจารณาจากปญหาที่สําคัญและสามารถ
แกไขไดดวยศักยภาพของชุมชน โดย        
เปดโอกาสใหทุกคนที่เขารวมประชาคม       
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและให
คะแนนเพื่อเลือกปญหาที่จะนํามาแกไข     
โดยใชงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป   
10,000 บาท ตอหมูบาน/ชุมชน ซึ่งปญหา 

-  เจาหนาที่สาธารณสุข 
เจาหนาที่เทศบาล/อบต.
เปนพี่เลี้ยง/ใหการ
สนับสนุนในการ
วิเคราะหจัดลําดับและ 
วางแผนแกปญหา  

-  ทั้งนี้หากปญหาใดที่ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นไดจัดสรรงบฯ
สวนอื่นไวเพื่อแกไข
ปญหาแลว สามารถ 
แจงใหที่ประชุมทราบ 
เพื่อเช่ือมโยงโครงการ
หรือปรับเปลี่ยนไปทํา
ปญหาอื่นแทน 
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
ตามงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมยอย 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

   ที่เลือกมาแกไขอาจมีมากกวาหนึ่งปญหา  
 ขึ้นอยูกับการใชงบประมาณในการแกไข 
 แตละอยาง ทั้งนี้ตองพิจารณาดวยวาปญหา 
 ที่เลือกมาตองสามารถดําเนินการแกไข 
 ไดดวย 3 กลุมกิจกรรมที่ระเบียบกําหนด 
 ไว คือ การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 
 ของคนในหมูบาน/ชุมชนการแกไขปญหา 
 สาธารณสุขของหมูบาน/ชุมชน และการจัด 
 บริการสุขภาพเบื้องตนที่ ศสมช. 

-  ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสําคัญของปญหา
ซึ่งมีขอมูลที่รวบรวมมา
และขอคิดเห็นของ
ประชาคมในการ
จัดลําดับความสําคัญจะ
นํามาใชเขียนเปน
หลักการและเหตุผลใน
โครงการปฏิบัติการได 

 1.3 วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา 

-  วิเคราะหสาเหตุของปญหาสําคัญที่เลือกมา
แกไข โดยใหสมาชิกรวมระดมความคิดเห็น
และเรียนรูปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหารวมกัน
ใหครอบคลุมทั้งปจจัยสวนบุคคล (เชน 
พฤติกรรม ความรู ความเช่ือ) ครอบครัว 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมถึงการเขาถึง 
บริการตางๆ ซึ่งการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาจะชวยใหมองเห็นแนวทางการแกไข
ปญหาดังกลาวไดตรงจุดยิ่งขึ้น 

-  ควรใชเทคนิคการ
วิเคราะหปจจัยสาเหตุ 
ของปญหามาชวย เชน 
การเขียนแผนที่ความคิด 
แผนภูมิกางปลา 

 

 1.4 กําหนด 
วัตถุประสงค
และเปาหมาย
ของแผน 

-   กําหนดวัตถุประสงคของแผน/โครงการ โดย
ต้ังคําถามวาเมื่อทําโครงการนี้แลวตองการให
เกิดผลอยางไรกับกลุมเปาหมายในชุมชน  

-   กําหนดเปาหมายวาในการดําเนินงานตาม 
โครงการใครคือกลุมเปาหมาย จํานวนเทาใด 
เชน ประชาชนกลุมอายุ 40 ปขึ้นไป จํานวน 
100 คน หรือจํานวนครัวเรือนในหมู 5 
จํานวน 80 หลังคาเรือน เปนตน  

-  วัตถุประสงคควรเปน 
สิ่งที่สามารถวัดหรือ
ประเมินผลไดเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาของ
โครงการ 

 -  การกําหนดเปาหมาย  
ที่ชัดเจนจะทําใหทราบ
ขอบเขตการทํางาน และ
ใชเปนฐานในการคิด  
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รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

 1.5 กําหนด 
กิจกรรมการ
แกไขปญหา 

-  ระบุทางเลือกในการแกไขปจจัยสาเหตุของ
ปญหา แลวเลือกทางเลือกที่เหมาะสม มีความ
เปนไปได และอยูภายใตศักยภาพของชุมชน
ที่จะรวมมือกันและมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จไดโดยเขียนออกมาเปนกิจกรรม
การดําเนินงาน ที่มีรายละเอียดวา ทําอะไร 
กับใคร ทําเมื่อไร ที่ไหน ใครรับผิดชอบ 
ทรัพยากรและงบประมาณที่ตองการ รวมถึง
แนวทางการระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจาก
แหลงตางๆ เชน ทอดผาปา ของบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณสวนอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอสนับสนุน
จากงบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคของโรงพยาบาล/ สถานีอนามัย หรืองบฯ
จากสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

-  ควรมีรายละเอียดที่     
ทําใหมองเห็นแนวทาง
การดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบและ
งบประมาณที่ตองการ 

-  ชุมชนควรระดม
ทรัพยากรเพิ่มเติมจาก
แหลงตางๆ เพื่อใหมี
ทรัพยากรเพียงพอ            
ในการดําเนินงาน  

 1.6 กําหนดวิธีการ 
ประเมินผล 

-  ระบุวาจะวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไวที่อะไร และดวยวิธีการใด เชน 
ประเมินจากจํานวนสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ โดยขอมูลไดจากทะเบียนสมาชิก
ของชมรม ฯ เปนตน 

-  การระบุวิธีการ
ประเมินผลตอง
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และ
เปาหมายซึ่งจะทําใหมี
ขอมูลผลการดําเนินงาน
รายงานใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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ตาราง 4.1 แนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
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ลําดับ
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กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมยอย 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

 1.7 กําหนดกลุม
ผูรับผิดชอบ 
และกลุม          
ผูตรวจสอบ
ติดตาม 

 - ประชาคมควรรวมกันเลือกบุคคลที่จะเปน  
ผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  กลุมผูรับผิดชอบ คือ อสม. จํานวน 3 คน 
เปนผูลงนามรวมกัน เพื่อเบิกเงินอุดหนุน 
ทั่วไป ไปใชในการดําเนินงานสาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน 

 -  กลุมผูตรวจสอบติดตาม คือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนหรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย
ในหมูบาน/ชุมชนมีหนาที่ดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณใหเปน 
ไปตามโครงการปฏิบัติการสาธารณสุข  
มูลฐาน 

-  การเลือกบุคคลทําหนาที่
กลุมผูรับผิดชอบ และ
กลุมผูตรวจสอบติดตาม
ที่มีความเหมาะสม
สามารถทํางานกันเปน
ทีมไดจะทําใหการ
ดําเนินงานมีความ
ราบรื่น พรอมเพรียง 
เนื่องจากการเซ็นช่ือ    
รับเงิน เบิกจายเงินจะตอง
ลงนามรวมกัน 3 คน 

-  การมีผูตรวจสอบติดตาม
จะชวยใหการใชจายเงิน 
และการดําเนินงานมี
ความโปรงใสและตรง 
ตามแผน 

2. นําเสนอแผนพัฒนา
สุขภาพชุมชน ตอ 
เทศบาล/อบต. 
เพื่อใหการเห็นชอบ 

อสม.นําเสนอแผน/โครงการปฏิบัติการ
สาธารณสุขมูลฐาน ตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานสาธารณสุขชุมชนของเทศบาล/อบต. 
ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

3. อสม. เบิกจายเงิน
เมื่อไดรับแจงจาก
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  

อสม. ลงนามในหลักฐานการรับเงิน      
ตามแบบฟอรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เชน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน  
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมหลัก/ 
กิจกรรมยอย 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

4. อสม. ดําเนินงาน
ตามแผน และเก็บ
หลักฐานใบสําคัญ
รับเงิน/ ใบเสร็จ         
ทุกครั้งที่จายเงิน 
 

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

กลุมผูรับผิดชอบควร
ศึกษาระเบียบและ
แบบฟอรมการใชจายเงิน
งบประมาณอุดหนุนทั่วไป
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ที่ชุมชน
ต้ังอยูเพื่อใหปฏิบัติได
อยางถูกตอง 

5. ชุมชนประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผน นําสงรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ให เทศบาล/อบต. 
 

 เมื่อการดําเนินงานสิ้นสุด อสม. รวมกับ
องคกรชุมชนตองรวมกันประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
พรอมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ         
เพื่อรายงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  
รับทราบ และใชเปนแนวทางในการพัฒนางาน
สาธารณสุขของชุมชนในปตอไปใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 จะเห็นไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะตองดําเนินการอยางใกลชิด
กับองคกรชุมชนที่ประกอบดวยผูนําชุมชนและตัวแทนประชาชนในชุมชนนั้นๆ ในการรวมกัน
ระบุปญหาจัดลําดับความสําคัญของปญหา วางแผนโครงการปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน      
ลงมือดําเนินการ และประเมินผลโครงการ ในขณะเดียวกันตองมีการบริหารจัดการโครงการ     
โดยประสานงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่เพื่อใหการจัดทําโครงการ การเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและ
สอดคลองกับปญหาสุขภาพในทองถ่ิน อยางไรก็ตาม กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน จําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความสามารถในการรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล วางแผน ระดมการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ และ
การบริหารจัดการดานงบประมาณ ซ่ึงในระยะแรกที่ยังขาดศักยภาพดังกลาว อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนควรขอรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ/
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ใหเปนพี่เล้ียงคอยใหคําปรึกษาแนะนําในกิจกรรมตางๆ ซ่ึงจะ
ทําใหในปตอไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และชุมชนมีทักษะ ประสบการณ 
และความชํานาญมากขึ้น สงผลใหสามารถดําเนินงานไดเองในที่สุด  

4.3   การมีสวนรวมของชุมชน 
 4.3.1 ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน 
  หลักการสําคัญในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานประการหนึ่ง คือการมี
สวนรวมของชุมชน ที่ครอบคลุมตั้งแตการเปนผูกําหนดปญหาสุขภาพของชุมชนนั้นเอง เปนผู
วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางและลงมือดําเนินกิจกรรมการแกปญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งได
รวมประเมินผลการแกไขปญหานั้นๆ ทั้งนี้การมีสวนรวมของชุมชน มีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานสาธารณสุขดังนี้ คือ 
   1) ชวยใหการดําเนินงานสาธารณสุขมีความสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
และปญหาสุขภาพที่แทจริงของประชาชน  
  2) การดําเนินงานสาธารณสุขที่ประชาชนมีสวนรวมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และครอบคลุมประชากรไดสูง เนื่องจากประชาชนเห็นความสําคัญ รูสึกเปนเจาของ และมีการ
ระดมทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเอง ดังนั้น
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โอกาสที่บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานจะเขาถึงประชาชนจึงมีความครอบคลุมมากกวาการดําเนินงาน
ที่มุงอาศัยแตทรัพยากรของรัฐที่มีอยูอยางจํากัด 
  3) ชวยใหเกิดการพึ่งพาตนเองและเกิดพลังของชุมชน กลายเปนชุมชนท่ี
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 ซ่ึงนอกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชนแลว ยังมีผูนําชุมชนหรือแกนนําชุมชน เชน ผูใหญบาน ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน กรรมการชมรมผูสูงอายุ กรรมการชมรมผูปวยเบาหวาน เปนตน รวมถึงแกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว (กสค.) ที่ไดรับการฝกอบรม หรือช้ีแจงขอมูลดานสุขภาพจากเจาหนาที ่ก็
สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานสุขศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน สมาชิกลุมหรือชมรม 
รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงวิธีการถายทอดความรูและการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
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ดังกลาวสามารถดําเนินการในชุมชนไดหลายรูปแบบ เชน การพูดคุยบอกกลาว ใหคําแนะนํา
ขอมูลความรู ชักชวนใหปฏิบัติและทําใหดู ทั้งเปนแบบตัวตอตัว หรือพูดคุยกันเปนกลุม อาจใช
วิธีการพูดคุยในการประชุมสมาชิกหมูบานหรือสมาชิกกลุมประจําเดือน 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 
จะตองเขามามีสวนรวมในการสํารวจ เฝาระวังและติดตามภาวะโภชนาการในชุมชนตาม
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 
เล้ียงสัตวเพื่อนํามาเปนอาหารในครัวเรือน 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 ซ่ึงหนวยงานของรัฐตองเขาไปชวยเหลือใหชุมชน
มีน้ําสะอาดเพียงพอตอการบริโภคและอุปโภค และมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาหารที่ดีดวย    
แตการดําเนินงานดังกลาวตองไดรับความรวมมือจากชุมชนดวยเชนกัน เชน การอบรมชาง
สุขภัณฑประจําหมูบาน ใหมีหนาที่ชวยเหลือในการฝกอบรมและสอนงานแกครัวเรือนที่ตองการ
สรางโองไวเก็บกักน้ํา หรือสรางสวม มีการจัดตั้งกองทุนสุขาภิบาลหมูบานโดยเงินสนับสนุนของรัฐ
และการระดมทุนจากแหลงอื่นๆ เพื่อใหเปนทุนหมุนเวียนในหมูบานใหครัวเรือนมายืมเงินไปเปนทุน
ในการกอสรางสวม หรือที่เก็บน้ําฝน ซ่ึงชุมชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนนี้ ใหมี
ความยั่งยืนและกอประโยชนตอชุมชน โดยทําใหเกิดความครอบคลุมในการพัฒนาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมของชุมชนไดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามประชาชนในทุกครัวเรือนสามารถมีสวนรวมใน
เร่ืองการกําจัดขยะใหถูกวิธี จัดบานเรือนใหสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล รวมมือกันทําความสะอาด
ชุมชนในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อใหบานนามอง ชุมชนนาอยู 
เปนตน การรวมมือกันทํากองทุนขยะชุมชน มีการจัดเก็บ แยกขยะ และนําไปขายเพื่อนําเงิน
กลับมาพัฒนาชุมชน หรือการรวมมือกันของผูประกอบการรานคาอาหารแผงลอย ตลาดสด ในการ
ทําความสะอาดตลาดและบริเวณคาขายใหสะอาด เปนระเบียบถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและ
เปนไปตามเกณฑในการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน)
เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ เปนตน 
  4) การเฝาระวังโรคประจาํถิ่น (Surveillance for Local Disease Control) 
   ในชุมชนจะมีปญหาโรคประจําทองถ่ินที่มักเกิดเปนประจํา หรือตามชวง
ฤดูกาลตางๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก ไขมาลาเรีย โรคไขฉี่หนู โรคอุจจาระรวง เปนตน 
ทําใหชุมชนตองมีสวนรวมในการเฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมโรคเหลานี้มิใหเกิดการระบาด
และสงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตของคนในชุมชน เชน ประชาชนในชุมชนใหความรวมมือ
กันปลอยปลากินลูกน้ํา ปดฝาภาชนะกักเก็บน้ํา ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงทุกๆ 7 วันในครัวเรือน
และหมูบาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน มีหนาที่ชวยเฝาระวังโดยทําการ
สํารวจแหลงเพาะพันธุ ยุงลายในครัวเรือนที่รับผิดชอบรวมกับมีการใหสุขศึกษาและกระตุน
ความรวมมือของคนในชุมชนในการปองกันตนเองใหหางไกลโรค หากพบวามีสมาชิกชุมชนรายใด
มีอาการนาสงสัยวาจะติดเชื้อ จะตองสงตอใหเจาหนาที่ตรวจวินิจฉัยและรักษาอยางทันทวงที 
กอนที่จะเกิดความรุนแรงตอชีวิตและเกิดการแพรกระจายของโรค และถาพบวาชุมชนมีการ
ระบาดของโรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน และประชาชนจะตอง
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รวมมือกับเจาหนาที่ในการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคอยางแข็งขัน เชน การกําจัดหนู 
เมื่อมีโรคไขฉี่หนูระบาด การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย และพนหมอกควันกําจัดยุงเมื่อมี
ไขเลือดออกระบาดในชุมชน เปนตน  
  5) การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization) 
   ปจจุบันโรคติดตอหลายโรคมีวัคซีนที่ปองกันโรคได โดยเฉพาะในกลุมเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ป เด็กวัยเรียน และหญิงมีครรภ ไดแก วัคซีนปองกันโรควัณโรค คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก ไขสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ หัด หัดเยอรมัน และคางทูม ซ่ึงประสิทธิภาพของ
วัคซีนที่ไดผลในการปองกันโรค จะตองไดรับวัคซีนในชวงเวลาที่เหมาะสม และมักตองใหอยาง
ตอเนื่องเปนระยะๆ มากกวา 1 คร้ัง เชน ใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 
เมื่อเด็กอายุ 2 ,4 และ 6 เดือน และกระตุนอีกเมื่ออายุ 1 ปคร่ึง 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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สถานพยาบาลมีความยากลําบาก หมอตําแยพื้นบานสามารถเขารับการอบรมวิธีการดูแลครรภ          
ทําคลอด และดูแลหลังคลอดที่ถูกวิธีและปลอดภัยจากเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อสามารถทําหนาที่
ผดุงครรภโบราณใหการบริการแกหญิงตั้งครรภและหลังคลอดอยางปลอดภัยในชุมชนที่หางไกลได 
  7) การรักษาพยาบาลงายๆ (Simple Treatment) 
   เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จะตองผานการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรที่มีเนื้อหาสวนหนึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการ การตรวจคัดกรองโรคและ
การสงตอเพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน หรือการรักษา
โรคงายๆ ที่ไมซับซอน เชน ไขหวัด ทองเสีย บาดแผลเล็กนอย เปนตน ดังนั้น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจึงสามารถทําการตรวจรักษาโรคงายๆ และใหการปฐมพยาบาล
ชวยเหลือขั้นตนแกประชาชนที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเล็กนอย สามารถวัดความดันโลหิตเพื่อตรวจ
คัดกรองโรคความดันโลหิต และตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานได รวมถึง
การใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ และการไปรับการรักษาพยาบาลตอไป ซ่ึงอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนในชุมชน สามารถรวมกลุมกันจัดตารางเวรสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมาใหบริการแกประชาชนที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยมีการจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ และยาที่จําเปนไวใช มีการบํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงาน ทั้งนี้การ
จัดบริการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนจะมี
ความจําเปนตอประชาชนในชุมชนอยางมากในกรณีที่ชุมชนอยูหางไกลจากแหลงสถานพยาบาล
ตางๆ หรือการคมนาคมไมสะดวก แตถาเปนชุมชนในเขตเมืองที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพอื่นๆ ไดงาย การบริการรักษาพยาบาลที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนอาจไดรับความนิยมนอย 
ซ่ึงการลงทุนเรื่องสถานที่ อุปกรณ และการดําเนินงานจัดบริการที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อาจไมคุมคา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน จึงควรทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา
การปฏิบัติตัว การเลือกใชบริการสถานพยาบาล การใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาแทนการ
จัดบริการรักษาพยาบาล 
   นอกจากนี้ยังพบวาในบางชุมชนผูนําชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน/ชุมชน ไดมีสวนรวมในการเสียสละพื้นที่ในบริเวณบานใหเปนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนที่สามารถใหการดูแลและบํารุงรักษาไดอยางใกลชิด แทนการสรางอาคารเฉพาะกิจใน
ชุมชนใหเปนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ซ่ึงตองใชงบประมาณจํานวนมากในการกอสราง 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

68 บทที่ 4  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดงานสาธารณสุขมูลฐาน 

รวมทั้งยากแกการมอบหมายใหบุคคลรับผิดชอบดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง และทําการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่อยางตอเนื่อง 
  8) การจัดหายาที่จําเปนในหมูบาน (Essential Drugs) 
   หมูบานในเขตชนบท ที่ตั้งในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลสถานพยาบาล มีความ
จําเปนตองจัดหายาที่จําเปนไวใชในหมูบานสําหรับแกไขปญหาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ หรือ
บรรเทาอาการเมื่อมีการเจ็บปวยฉุกเฉินที่ไมสามารถเดินทางไปใชบริการที่สถานพยาบาลได
ในทันที ซ่ึงยาที่จําเปนมีทั้งรูปแบบของยาสามัญประจําบาน เชน ยาแกไข ยาแกปวดทอง ผงเกลือแร 
ยาใสแผล เปนตน และยาสมุนไพรที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินที่อาจเปนสมุนไพรสดที่ปลูกในชุมชน 
หรือสมุนไพรแปรรูป ทั้งนี้การดําเนินงานอาจจัดตั้งเปนกองทุนยาและเวชภัณฑที่มีการระดมทุน
จากประชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงิน การจัดซื้อ-ขาย และแบงกําไรใหกับ
สมาชิก หรือชุมชนอาจขอรับการสนับสนุนยาที่จําเปนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนํามา
ใหบริการแกประชาชนเปนครั้งแรก แลวเก็บเงินที่ไดจากการขายยามาใชเปนทุนหมุนเวียนในการ
ซ้ือยาและใชเปนคาบริหารจัดการอื่นๆ ตอไปในระยะยาวก็ได โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ผูที่ไดรับการอบรมเรื่องการวินิจฉัยอาการ และการตรวจรักษาโรคงายๆ สามารถ
เปนผูรับผิดชอบในการขายยาที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเมื่อมีผูปวยมารับบริการ โดย
สามารถใหคําแนะนําและสงตอผูปวยในกรณีที่มีอาการรุนแรงไดอีกดวย 
   อยางไรก็ตามทุกชุมชนไมจําเปนตองมีการจัดหายาที่จําเปนไวใชในหมูบาน 
โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่มีความเจริญ มีการคมนาคมสะดวก และประชาชนนิยมไปใช
บริการจากรานขายยาและสถานพยาบาลอยูในบริเวณใกลเคียงเมื่อมีการเจ็บปวย เนื่องจากการ
จัดหายาไวใชในชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการในดานการจัดซื้อ จัดเก็บและใหบริการ ถาประชาชน
ในชุมชนไมนิยมใชบริการและขาดการจัดการที่ดี จะมีปญหายาหมดอายุและยาเสื่อมสภาพ
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 ซ่ึง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนและผูนําชุมชนสามารถใหขอมูลแกเจาหนาที่ในการ
สํารวจขอมูลผูที่มีปญหาสุขภาพจิต 3 กลุมโรค ไดแก โรคจิต โรคลมชัก และปญญาออน รวมถึง
สํารวจผูพิการในชุมชน เพื่อแจงใหหนวยงานของรัฐใหการชวยเหลือทั้งดานรางกายและจิตใจ
ตอไปสําหรับกลุมเปาหมายที่สําคัญในชุมชนท่ีมีแนวโนมปญหาสุขภาพจิตสูง คือ กลุมผูสูงอายุใน
ชุมชน ซึ่งนอกจากจะมีปญหาสุขภาพกายเสื่อมโทรมตามวัยแลว มักมีปญหาดานเศรษฐกิจและ
สังคมถูกทอดทิ้ง ขาดปฏิสัมพันธกับสังคมรอบขาง ซ่ึงชุมชนสามารถมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมเองหรือรวมกับหนวยงานของรัฐที่เขาไปใหการสนับสนุน 
ไดแก การที่สมาชิกแตละครอบครัวใหความสนใจดูแลผูสูงอายุ สมาชิกชุมชนรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมหรือชมรมผูสูงอายุในชุมชน เพื่อเปนศูนยรวมใหผูสูงอายุมี
โอกาสพบปะกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับวัย การไปทําบุญ สวดมนต นั่งสมาธิ การจัดใหมีกิจกรรมเสริมรายไดที่เปนงานเบาๆ 
และชวยใหผูสูงอายุคลายเหงา เชน การสานตะกรา การทําดอกไม หรือการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูสูงอายุไดใชประสบการณและภูมิปญญาที่ส่ังสมมายาวนานใหเปนประโยชนกับชุมชน เพื่อ
เพิ่มการมองเห็นคุณคาของตนเองของผูสูงอายุและการมองเห็นคุณคาของผูสูงอายุในสังคม เชน 
การสนับสนุนใหผูสูงอายุเปนครูภูมิปญญาถายทอดความรูประสบการณใหแกเยาวชนและนักเรียน
ในชุมชน เปนตน  
  10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
   ปญหาทันตสุขภาพนับเปนปญหาที่สําคัญในประชาชนทุกๆ วัย โดยเฉพาะ
วัยเด็กและวัยสูงอายุ ประชาชนในชุมชนสามารถมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ทันตสุขภาพ ไดแก การที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําสุขภาพ
ครอบครัว ใหคําแนะนํา และปลูกฝงนิสัยการแปรงฟนที่ถูกวิธีในเด็ก การตรวจคัดกรองปญหา
สุขภาพในชองปาก เชน ฟนผุ เหงือกอักเสบ เพื่อสงตอใหเจาหนาที่ใหการบําบัดรักษาตั้งแตระยะ
เร่ิมแรกกอนที่โรคจะรุกลามอันเปนสาเหตุใหตองถอนฟนทิ้งและเกิดการสูญเสียฟนอยางถาวร 
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รวมถึงผูปกครองและประชาชนสามารถชวยกันควบคุมและเฝาระวังไมใหเด็กรับประทานอาหาร
ที่สงผลเสียตอสุขภาพในชองปาก เชน ลูกอม น้ําอัดลม เปนตน 
  11) การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health) 
   การเจริญเติบโตของประชากรและชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
การผลิตและบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาขยะ น้ําเสีย ควันพิษ ส่ิงปฏิกูล การปนเปอนของ
สารเคมี อันสงผลเสียตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงชุมชน
สามารถมีสวนรวมในการลดการกอมลภาวะตอส่ิงแวดลอม โดยลดการบริโภคสินคาที่กอมลภาวะ
ตอส่ิงแวดลอม และลดการทิ้งขยะ มีการรวมมือกันแยกขยะเพื่อนําขยะมาใชซํ้า การขายขยะที่
นําไปรีไซเคิลได การนําขยะสดมาหมักเปนน้ําชีวภาพเพื่อใชประโยชนในการเกษตรหรือการ
กําจัดกลิ่น เปนตน รวมถึงการไมทิ้งขยะและน้ําเสียลงในแหลงน้ําสาธารณะ การหลีกเลี่ยงการใช
สารเคมีในการเกษตรที่เปนอันตรายทั้งตอสุขภาพผูผลิต ผูบริโภคและตอส่ิงแวดลอมอีกดวย ซ่ึง
ผูนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชนควรรวมกันรณรงคประชาสัมพันธ 
และกําหนดมาตรการทางสังคมที่ใหทุกคนในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสิ่งแวดลอม ชวยกัน
พัฒนาชุมชนใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงามเปนชุมชนนาอยู นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถรวมตัวกัน
เปนกลุมหรือชมรมดูแลและเฝาระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน กลุมอนุรักษแมน้ําปาสัก กลุม
ดูแลปาตนน้ํา กลุมอนุรักษปาชายเลน เปนตน โดยชวยกันตรวจตราไมใหมีการทําลายสิ่งแวดลอม 
ชวยกันปลูกปาเพิ่มเติม มีการสุมตรวจคุณภาพของน้ําเปนระยะๆ มีการเฝาระวังไฟปา ฯลฯ 
เพื่อที่จะสามารถประสานงานหนวยงานที่ เกี่ยวของเขามาชวยเหลือในกรณีที่มีปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 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 วตัถุอันตราย เนือ่งจากมกีารผลติ 
การขาย การโฆษณา และการชักชวนหลากหลายกลวิธีใหมีการบรโิภค ซ่ึงสนิคาบางอยางขาดคณุภาพ 
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ไมไดมาตรฐาน มีสารปนเปอนที่เปนอันตราย เปนของปลอม สินคาหมดอายุหรือจัดเก็บไมถูกวิธี 
ทําใหเสื่อมคุณภาพ หรือสินคาบางอยางเมื่อบริโภคมากเกินความจําเปนอาจกอใหเกิดอันตรายและ
ยังเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายของครัวเรือน ดังนั้นผูบริโภคในชุมชนจึงควรมีความรูและมี
พฤติกรรมการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑที่สงผลดีตอสุขภาพ รวมทั้งชุมชนรวมกับหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของควรมีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ผูนําชุมชน รวมทั้งตัวแทนผูบริโภคควรมีสวนรวมในการใหบริโภคศึกษาแก
ประชาชนในชุมชน มีการดูแลและกํากับใหผูผลิตและผูขายดําเนินกิจการตามกฎระเบียบ ผลิตและ
ขายสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค เชน สุมตรวจ
สารปนเปอนในอาหารในตลาดสด สอดสองการจัดจําหนายบุหร่ีของรานคาไมใหมีการโฆษณา
หรือขายใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เปนตน เพื่อที่จะสามารถแจงขอมูลการกระทําที่ไมถูกตอง
ใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการ รวมทั้งการประชาสัมพันธใหผูบริโภคในชุมชน
ไดรับทราบ การคุมครองผูบริโภคยังรวมถึงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีหรือลดการสูบบุหร่ี 
การจัดกิจกรรมคายเลิกบุหร่ีใหกับเยาวชน และการใหรานคาจัดเขตปลอดบุหร่ี เพื่อคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค)  
  13) การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ (Accident and Non-
communicable 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
ประชาชนจํานวนมากมีพฤติกรรมที่ไมชวยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ 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 ซ่ึงจะชวยลดความพิการและเสียชีวิตของผูประสบภัยไดจํานวนมาก 
   สําหรับโรคไมติดตอ หรือโรคไรเชื้อเร้ือรัง นับเปนปญหาสุขภาพที่ทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความเจริญ มีส่ิงอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น ออกกําลังกายลดลงแตบริโภคมากขึ้น และอยูทามกลางความเครียด ปญหาโรค            
ไมติดตอที่พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด 
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ซ่ึงจําเปนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และ
แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ตองใหคําแนะนํา และชักชวนใหประชาชนมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ รวมถึงการจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพและสนับสนุนใหประชาชนเขาเปนสมาชิก 
และรวมกิจกรรมสรางสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การใหความรูเร่ืองโภชนาการและสาธิตการ
ทําอาหารเพื่อควบคุมน้ําหนัก ลดไขมัน ควบคุมน้ําตาลในเลือด อาหารที่ชวยลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็ง การจัดการความเครียด เปนตน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
สามารถจัดบริการตรวจคัดกรองโรคงายๆ ใหกับประชาชนในชุมชน เชน ตรวจวัดความดันโลหิต 
ตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะ ช่ังน้ําหนักตัวและประเมินคาดัชนีมวลกาย เพื่อดูภาวะโภชนาการเกิน 
หรือแกนนําสตรีที่ผานการอบรมเรื่องตรวจมะเร็งเตานมสามารถชวยสอนใหสตรีในชุมชน
สามารถตรวจเตานมดวยตนเอง เพื่อคนหาโรคและรับการรักษาตั้งแตระยะแรกที่เร่ิมปวย จะได
รักษาใหหายขาดได  
   นอกจากงานที่กลาวมาแลว ยังมีงานดานการฟนฟูสภาพผูพิการที่เกิดจากการ
ประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการเจ็บปวยเปนโรคและเกิดภาวะแทรกซอนทําใหมีความพิการ
เกิดขึ้น เชน อัมพฤกษ อัมพาต ที่ตองการการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงนอกจากตัวผูพิการ
จะตองฟนฟูตนเองในสวนที่ชวยเหลือตนเองไดแลว ยังตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืนในสวนที่
ตัวผูพิการมีขอจํากัด เชน คนในครอบครัว เพื่อนบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐชวยเหลือดานการบริหารแขนขาที่ออนแรง การชวยจัดหา
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อุปกรณตางๆ สําหรับผูพิการ การจัดหาอาชีพและสงเคราะหดานเศรษฐกิจใหแกครอบครัวผูพิการ 
เปนตน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ) 
  14) การปองกันและควบคุมโรคเอดส (AIDS)  
   โรคเอดสเปนโรคที่มีการแพรระบาดในชุมชนตางๆ จนกลายเปนปญหา
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) 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บรรณานุกรม 75 

บรรณานุกรม 
 
ขจร คําเงิน “ความรู ความคิดเห็น และกระบวนการบริหารงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานของ         

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี” 
วิทยานพินธ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546  

จารุภา  เชาวนเจริญ  “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดทําแผนและการสนับสนุนงบประมาณ             
เพื่อการพัฒนาสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปราจีนบุรี” วิทยานิพนธ
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2545 

บุษบงก  กัลปนาไพร  “ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของขาราชการที่ปฏิบัติตนในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครสวรรค ”  วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชา
สาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
2545 

ประเวศ วะส ีประชาคมตําบล ยุทธศาสตรเพื่อเศรษฐกจิพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ พิมพคร้ังที่ 2   
กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพมติชน 2541 

นิตยา เพ็ญศิรินภา และจํารูญ มีขนอน  “หนวยที ่13 การจัดการของชมุชนเพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุข”   ใน  ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางาน
สาธารณสุข หนวยที ่11-15 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2544   

เมธี จันทจารุภรณ “หนวยที ่14 การบริหารงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ใน            
ชุดวิชาประสบการณวิชาชพีสาธารณสุข หนวยที ่9-15 ปรับปรุงครั้งที่ 1 สาขาวิชา           
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2548 หนา 258-304 

รัตติยา ศีลสารรุงเรือง (บรรณาธิการ) 20 ป ของเสนทางสูการมีสุขภาพดีถวนหนาของประชาชน      
สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี  2543 
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ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย “ตัวช้ีวัดความจําเปน
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 หนวยที ่7-12 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2544   

สมาคมอนามัยแหงประเทศไทย “ยุทธศาสตรสรางคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง” ใน               
ปฏิทินสาธารณสุข 2548  กรุงเทพมหานคร สหประชาพาณิชย หนา 29-30 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ  “ประชาสังคม: ดุลยภาพใหมเพือ่สุขภาพ”  ใน ประชาสังคมกับการพัฒนา      
สุขภาพ บทวิเคราะหทางวิชาการ  สุวิทย วบิุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ  พิมพคร้ังที่ 2 
กรุงเทพมหานคร โครงการสํานักพิมพ สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 2540 หนา 1-34 

สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข การบริหารจดัการงาน
สาธารณสุขมูลฐานภายใตระบบงบประมาณแนวใหม  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก 2541 

สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข คูมือเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานเกีย่วกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ ร.ส.พ. 2542 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คูมือประเมินศักยภาพการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขชุมชน    
สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2542 

อมร  นนทสุต แนวความคิดหลักการและกลวิธีการดําเนนิงานสาธารณสุขมูลฐาน  (พิมพคร้ังที่ 5) 
กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2531 

อําพล จินดาวฒันะ 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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ภาคผนวก  ก 
ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

 
เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)ที่ใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) 6 หมวด 37 ตัวช้ีวัด 
1. สุขภาพดี 11 ตัวช้ีวดั 
2. มีบานอาศัย 8 ตัวช้ีวดั 
3. ฝกใฝการศึกษา 6 ตัวช้ีวดั 
4. รายไดกาวหนา 3 ตัวช้ีวดั 
5. ปลูกฝงคานิยมไทย 5 ตัวช้ีวดั 
6. รวมใจพฒันา 4 ตัวช้ีวดั 
 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยด)ี มี 11 ตัวช้ีวดั  
ตัวชี้วัด เปาหมาย         (รอยละ) 
1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบ (คน)   100 
2. แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด (คน)  100  
3. เด็กแรกเกดิมนี้ําหนกัไมต่ํากวา 2,500 กรัม (คน)  100 
4. เด็กแรกเกดิถึง 1 ปเต็ม ไดรับการฉีดวัคซีนปองกนัโรคครบ (คน)  100  
5. เด็กแรกเกดิไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรกติดตอกัน (คน) 100  
6. เด็กแรกเกดิถึง 5 ป ไดกินอาหารอยางเหมาะสมและเพยีงพอ (คน) 100  
7. เด็กอายุ 6-15 ป ไดกินอาหารอยางถูกตองครบถวน (คน)                                                    100 
8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉดีวัคซีนปองกนัโรคครบ (คน)     100  
9. ทุกคนในครวัเรือนไดกินอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะปลอดภัย 100 
 และไดมาตรฐาน (ครัวเรือน)                     
10. คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม (ครัวเรือน) 100 
11. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป (คน)      100 
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หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม) มี 8 ตัวช้ีวดั  
ตัวชี้วัด เปาหมาย         (รอยละ) 
12. ครัวเรือนมีความมั่นคงในทีอ่ยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร (ครัวเรือน)                   95 
13. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน)              95 
14. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน)                                                                        95 
15. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ (ครัวเรือน) 100 
16. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ (ครัวเรือน) 100 
17. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัตภิัยอยางถูกวิธี (ครัวเรือน)  100 
18. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน (ครัวเรือน) 100 
19. ครอบครัวมีความอบอุน (ครัวเรือน)    100 
 
หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษา) มี 6 ตัวช้ีวัด  
ตัวชี้วัด เปาหมาย         (รอยละ) 
20. เด็กอายุ 3-5 ปเตม็ ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวยัเรียน (คน) 100 
21. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศกึษาภาคบังคับ 9 ป (คน)                                                          50 
22. เด็กที่จบการศกึษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน)                             80 
23. เด็กที่ไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ (คน)                    100 
24. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานออกและเขยีนภาษาไทยได (คน)      100  
25. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ 5 คร้ัง (ครัวเรือน) 100 
 
หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต)             
มี 3 ตัวช้ีวัด  
ตัวชี้วัด เปาหมาย         (รอยละ) 
26. คนอายุ 18-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได (คน)      70  
27. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 20,000 บาทตอป (ครัวเรือน) 60 
28. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน (ครัวเรือน) 80 
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หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมใหกับตนเองเพื่อใหคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น)      มี 5 ตัวช้ีวัด  
ตัวชี้วัด เปาหมาย         (รอยละ) 
29. คนในครัวเรือนไมติดสุรา (คน)      50 
30. คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี (คน)  100 
31. คนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏบิัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ1 คร้ัง (ครัวเรือน) 100 
32. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน) 100 
33. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน) 100 
 
หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิ์ของตนเอง เพื่อประโยชน
ของชุมชนหรือทองถ่ิน) มี 4 ตัวช้ีวัด  
ตัวชี้วัด เปาหมาย         (รอยละ) 
34. ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล (ครัวเรือน)     90 
35. ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเหน็เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน   30  
 (ครัวเรือน)                          
36. ครัวเรือนมีคนเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน (ครัวเรือน) 100  
37. คนที่มีสิทธิ์ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง (คน)    100 
                                                                                                                
ท่ีมา  :  ศูนยขอมูลเพื่อการพฒันาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
http://www.cdd.go.th/bmn/23/11/2548  
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ภาคผนวก  ข 
มิติ/เปาหมาย/ตัวช้ีวัด การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 

 

มิติ เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

1. ออกกําลังกายในทุกหมูบาน 
ตําบล ชุมชน หนวยงาน 
และสถานประกอบการ 

1. ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป             
ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห
ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 

60% 
 

กก. สธ. ศธ. 
 
 

1. ตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑ 
ตลาดสดนาซื้อขั้นพื้นฐาน 

100% สธ. มท. 
 

2. รานอาหารและแผงลอยจําหนาย 
อาหารไดตามมาตรฐานของ     
ทองถิ่น 

100% 
 

สธ. มท. 

3. อาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน  
6  ชนิด ในทุกหมูบาน/ตําบล 

95% 
 

สธ. มท. 

2. อาหารสะอาด ปลอดภัย       
มีคุณคา 

4. สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท 
ผานเกณฑ GMP 

100% 
 

สธ. อก. 
 

1. อัตราการปวยไขเลือดออก      
ตอแสนประชากร 

ไมเกิน 
50 

สธ. มท. 
 

2. ประชากร อายุ 40 ปขึ้นไป 
ไดรับบริการคัดกรองความ     
ดันโลหิต และเบาหวานตาม
มาตรฐาน 

60% 
 

สธ. 

1. ทางกาย  
 
 

3. ลดอัตราปวย ตาย         
โรคอันดับตน ๆ 

3. สตรี อายุมากกวา 35 ป มีความรู
เพื่อการสรางพฤติกรรมเรื่องการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง 

80% 
 

สธ. 
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มิติ เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 4. หญิงตั้งครรภไดรับการ       
ตรวจครรภกอน และหลังคลอด    
ตามเกณฑ 

90% สธ. 

4. ลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ 

1. รานจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ
จัดเปนเขตปลอดบุหรี่ถูกตอง
ตามกฎหมาย 

80% สธ. มท. 

5. ลดอัตราการบาดเจ็บ  ตาย  
ดวยอุบัติเหตุ 

1. มีอัตราการบาดเจ็บและตายดวย
อุบัติเหตุลดลง ตอแสนประชากร 

<20 สธ. คค. นร. 

 

6. เขาถึงบริการสุขภาพที่ได  
     มาตรฐาน 

1. คนพิการที่ไดรับบริการดาน
สวัสดิการสังคมสําหรับ               
คนพิการในดานตางๆ 

80% สธ. พม. 

1. ครอบครัวสามารถดูแลเด็ก       
ผูพิการ หรือผูสูงอายุไดอยาง
เหมาะสม 

80% 
 

พม. 

2. วัยรุนเปนสมาชิก To be No.1 
และมีกิจกรรมตอเนื่อง 

>50% 
 

สธ. ศธ. 
 

1. มีครอบครัวอบอุน 

3. ผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุและมีกิจกรรมทุกเดือน 

>50% 
 

สธ. พม. 
 

2. ลดอัตราการฆาตัวตาย 
ดวยโรคจิตประสาท 

1. อัตราการฆาตัวตายลดลง             
ตอแสนประชากร 

<7.7 
 

สธ. 
 

2. ทางจิตใจ 
  
 

3. เด็กไทยมี  IQ / EQ ได        
มาตรฐานสากล 

2. ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน     
อยางนอย  1 แหง / ตําบล 

100% 
 

สธ. พม. มท. 
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มิติ เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

1. มีความปลอดภัยในชีวิต 1. ผูมีอิทธิพลตามบัญชีรายช่ือของ
กระทรวงมหาดไทยที่สามารถ
จับกุมดําเนินคดีและกดดันให
เลิกพฤติกรรมได 

80% มท. นร. 

1.โรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑ 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

100% สธ. ศธ. 2. ไดรับการศึกษาไมนอยกวา 
12 ป หรือตลอดชีวิต 

2. เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 100% ศธ. 
1. ครัวเรือนยากจนที่มีรายได       
ตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. (20,000บาท/ 
ป) ลดลง 

80% มท. 3. มีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 

2. กลุมเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับการ 
พัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน 

80% อก. กษ. พณ. 

  3. ทาง
สังคม
และ  
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

4. มีสภาพแวดลอม และที่อยู
อาศัยเอื้อตอสุขภาพ 

- - - 

4. ปญญา/   
    จิต 
   วิญญาณ 

1. ลด ละเลิกอบายมุข และ      
สิ่งเสพติด 

2. มีความสามัคคี เอื้ออาทร   
     เกื้อกูลกัน 
3. มีสติ แกปญหาดวยเหตุผล 
และสันติวิธี 

4. ยึดมั่นในหลักศาสนาธรรม 
และวัฒนธรรม 

1. สัดสวนผูติดยาเสพติดลดลง         
    (ตอพันประชากร) 
 

4 
 

มท. นร. 
 

หมายเหตุ: สธ. =  กระทรวงสาธารณสุข    มท. =  กระทรวงมหาดไทย    
 ศธ. =  กระทรวงศึกษาธิการ คค. =  กระทรวงคมนาคม 
 พม.  =  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อก. =  กระทรวงอุตสาหกรรม  
 พณ. =  กระทรวงพาณิชย นร. =  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 กษ. =  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กก. =  การกีฬาแหงประเทศไทย 
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ภาคผนวก  ค 
แนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 62822  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 17  ตุลาคม  2549 

เร่ือง      แนวทางการใชจายเงินอดุหนุนสําหรับสนบัสนุนการบริการสาธารณสุข 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวดั  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1478  
  ลงวันที ่5 กันยายน 2549 
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018  
  ลงวันที ่6 ตุลาคม 2548 

 ดวยสํานักงบประมาณมีหนังสืออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550 
เงินอุดหนุนทั่วไป\ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข วงเงินงบประมาณ 1 ใน 4  
ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549  

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใหไตรมาสแรกจํานวน 1    
ใน 4 ของงบประมาณรายจายประจําป  พ .ศ . 2549 โดยขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครอง                    
สวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
 1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพื่อใชในการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จะจัดสรรใหชุมชน/หมูบานละ 2,500.- บาทกอน สวนที่เหลือ          
อีกจํานวน 7,500.- บาทตอแหง จะจัดสรรใหเมื่องบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550  อนุมัติ 
 

/2. เงินอุดหนนุ... 
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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
การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนไปดวยความเรียบรอย ขอใหจังหวัด
ดําเนินการและแจงเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไดทราบแนวทางการใชจายเงินอุดหนุน
ตามหนังสือที่อางถึง ตลอดจนชี้แจงหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณตามขอ 1 ใหอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ไดทราบโดยทั่วกัน 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
  ธวัชชัย  ฟกอังกูร  
   (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-9000 ตอ 4133-4135 
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 1478  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 5  ตุลาคม  2549 

เร่ือง      ซักซอมแนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปทางดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449   
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2548 
 2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  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  เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน เนื่องจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศใชบังคับไมทันวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยใหใชงบประมาณ    
ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงบประมาณกําหนด ซ่ึงไดกําหนดใหใชจายงบประมาณได           
ไมเกิน 3 ใน 4 ของงบประมาณรายจายในแตละแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
การจัดสรรและเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนชรา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคม เงินอุดหนุนสําหรับ
สนบัสนุนสถานสงเคราะหคนชรา  และเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

/ (เงินอาสา........
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(เงินอาสาสมัครสาธารณสุข)  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง จึงขอใหจังหวัดดําเนินการ
ดังนี้ 
 1. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน           
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 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะจัดสรร
งบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเบิกจายใหกับชุมชน/หมูบานที่ไดรับการจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กอน ในอัตราชุมชน/หมูบานละ 10,000.- บาท และหากจังหวัดพบวา
จํานวนชุมชน/หมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดรับงบประมาณต่ํากวาจํานวนชุมชน/
หมูบานที่มีอยูจริง ใหจังหวัดปรับเกลี่ยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับ
งบประมาณสูงกวาจํานวนชุมชน/หมูบานที่มีอยูจริง ไปเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ที่ยังขาดอยูใหครบตามจํานวน และหากยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดรับงบประมาณต่ํากวา
หรือสูงกวาจํานวนชุมชน/หมูบาน ที่มีอยูจริง ใหจังหวัดรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

/ทราบภายใน.... 
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ทราบภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณ
กลับมาตั้งจาย ณ สวนกลาง 
 3. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคมและเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา ใหเบิกจายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ยกเวน เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา ในสวนของคาอาหารของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา           
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะจัดสรรใหในอัตราคนละ 40 บาทตอวัน ไปพลางกอน แตหาก
องคการบริหารสวนจังหวัดใดมีความประสงคจะเบิกจายในอัตราคนละ  80 บาทตอวัน ตามหนังสือ
ที่อางถึง 3 ก็ใหตั้งงบประมาณสมทบหรือยืมเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อจายเปน
คาอาหารดังกลาวได  โดยใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 อนึ่ง ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวขางตน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินสะสมมาดําเนินการไปพลางกอน โดยให  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ               
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 88 วรรค 2 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธวัชชัย  ฟกอังกูร 
 (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-9000 ตอ 4133-4135 
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 2018  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 6 ตุลาคม 2548 

เร่ือง แนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 1 ชุด  

2. แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเปน                
งบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาส          
ในเขตเมือง จํานวน 1 ชุด  

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2549 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินงานในดานการสาธารณสุข ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน และเงินอุดหนุน
เปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมือง จํานวน 
974,686,000 บาท (เการอยเจ็ดสิบสี่ลานหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พิจารณาแลวเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจ
ทางดานสาธารณสุขเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการเตรียมความพรอมในระหวางที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอใหจังหวัดแจงแนวทางการดําเนินการ 
 
 

         / ใชจาย… 
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ใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
         

ขอแสดงความนับถือ 
ธวัชชัย ฟกอังกูร 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 4132-5 
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แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมลูฐาน 

…………………………………….. 
 

1.  กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
 เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนไดรับการดูแลและการบริการในเบื้องตนเพื่อใหมีสุขภาพอนามัย และมีสุขภาวะที่
สมบูรณแข็งแรงมีทักษะในการดูแลตนเองและมีสวนรวมในการจัดปจจัยส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรเงินอุดหนุนใหอาสาสมัคร
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/องคการบริหารสวนตําบลจะตองเปนแผนพัฒนาสุขภาพตามความตองการของ
ประชาชนในชุมชน/หมูบาน ซ่ึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนผูจัดทําโดยใหประชาชนใน
ชุมชน/หมูบานมีสวนรวมเสนอแนะ 
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 2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  2.2.1 การแจงการจัดสรรงบประมาณ 
   (1) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด แจงการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการ 
ดําเนินงานใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงไดทราบ 
   (2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล แจงการจัดสรรงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการใชจายงบประมาณใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพโดยใหประชาชนในชุมชน/หมูบานมีสวนรวมเสนอแนะ และสงใหเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ 
  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 
    - การบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ครุภัณฑ การบํารุงรักษา และการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ คาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา คาไฟฟา) 
คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเล้ียงของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผูมาชวยปฏิบัติงานตามกิจกรรมของ
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ใหเบิกจายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยโดยอนุโลม        
ในอัตราเทียบเทากับบุคคลภายนอก) ฯลฯ  
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   (2) ใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดสงแผนพัฒนาสุขภาพใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสุขภาพและเปด
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ช่ือบัญชี “เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/
หมูบาน....” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจาย 2 ใน 3 คน และแจงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบลทราบ 
   (3) ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบแผนพัฒนาสุขภาพและ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และจัดทําแผนการเบิกจายเงินสงสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัดใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ 
  2.2.3 การโอนเงิน 

(1) เมื่อไดรับแผนเบิกจายเงินจากเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลให
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดโอนเงินงบประมาณใหกับเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ภายใน 2 
วันทําการ 

(2) ใหเทศบาล /องคการบริหารสวนตําบลเบิกจายเงินอุดหนุนใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ 2.2.2 (2) ภายใน 2 วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

(3) เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีแลวให
ผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินทั้ง 3 คน ตามขอ 2.2.2 (2) ลงลายมือช่ือในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
(ถามี) สงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลไวเปนหลักฐานภายใน 3 วันทําการ 
  2.2.4 การดําเนินงานตามโครงการ 

(1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจะตองเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) การใชจายเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพจะตอง
มีหลักฐานการเบิกจาย (ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน) และใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ที่ไดรับมอบหมายเปนผูเก็บหลักฐานไวเพื่อรอการตรวจสอบ 

(3) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสุขภาพใหใชราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการโดยอนุโลม 
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(4) หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานดังกลาวแลว ใหตกเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อดําเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานตอไป 

(5) ใหอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม .) รายงานผลการดําเนินงานให
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทราบตามรูปแบบและระยะเวลาที่เทศบาล/องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด  
  2.2.5 การสนับสนุนตรวจติดตามผล 
   (1) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด ดําเนินการตรวจติดตามเรงรัดใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
   (2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงอาจจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมใหกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) และดําเนินการตรวจติดตามใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดําเนินการ               
ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนรายงานใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทราบ และรายงานผลการดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณ ใหสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัดทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด    
 
 

----------------------------------------------- 
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แนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนเปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

สําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมือง 
................................................................................... 

 
1.  กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
 เงินอุดหนุนเปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาส
ในเขตเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญพัฒนา                
ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลโดยการจางแพทย พยาบาล รวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุข 
และพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขใหแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 รวมถึงเจาหนาท่ีดาน 
สาธารณสุข และดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  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
จัดฝกอบรมใหความรูแกกลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร (กลุมเปาหมาย) เชน 
ผูประกอบการที่ขายอาหารน้ําดื่ม ประเภทหาบเร แผงลอย ผูประกอบการแปรรูปอาหารทั้งแบบ
สําเร็จหรือกึ่งสําเร็จรูป ผูประกอบอาหารในตลาดสด ผูประกอบอาหารในรานอาหาร โรงเรียน 
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ผูประกอบอาหารตามสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว รานคา
หรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อสงมอบหรือขายตอ เปนตน 
  2.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 
   ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการจัดฝกอบรม สําหรับ
กลุมเปาหมายใหกําหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตาํบล
แตละแหง หากมีกลุมเปาหมายไมเพียงพออาจพิจารณาอบรมกลุมตางๆ เพิ่มเติมแลวแตความ
เหมาะสมในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสุขาภิบาลหรืออนามัยอาหาร 
 3.  คาใชจายในการอบรมกลุมเสี่ยง 
  3.1 หลักเกณฑ 
   จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนคาใชจายในการ        
จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในงานปองกันและควบคุมโรค โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก กลุม
ที่มีความเสี่ยงตอโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคเอดส โรคเลปโตสไปโรซิส              
โรคไขหวัดนกหรือกลุมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อตาง ๆ และกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชส่ิงเสพติด เปนตน 
  3.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 
   ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดฝกอบรม สําหรับ
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) ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดติดตามและเรงรัดใหเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดใหญ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลา          
ที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนการเบิกจายงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทราบ 
  (2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญรายงานผลการดําเนินงาน
และผลการเบิกจายใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
 

----------------------------------------------- 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมินการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขของชุมชน 

 
แนวคําถาม 

ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด หมายเหตุ 

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/ ผูเช่ียวชาญ) ในดานตาง ๆ เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนา 

 0 ไมมี 
 1 มีแตไมไดเขารวมกิจกรรม 
 2 มีและเขารวมกิจกรรม 

3)  ลักษณะกลุมคน/องคกรสวนใหญในชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนา 

 0 เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยราชการหรือหนวยงานภายนอก 
 1 เปนองคกรที่ราชการหรือหนวยงานภายนอกและผูนําชุมชน
มีสวนรวมในการจัดตั้ง 

 2 เปนองคกรที่ราชการหรือหนวยงานภายนอก ผูนําชุมชน 
และประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้งหรือเปนองคกรที่
ประกอบดวย ผูแทนของทุก ๆ กลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 3-6 ใหพิจารณา
จากองคกรสวนใหญ
ของหมูบาน 
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แนวคําถาม 
ในการประเมินคุณภาพตัวชี้วัด หมายเหตุ 

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 ตัวชี้วัดเร่ืององคกร                                                                                      (รวม.……………….คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 2 ทุน : มีทุนที่ใชในการแกปญหาและพัฒนางานในหมูบาน 

 1)  การระดมทุนที่ใชในการแกปญหาสาธารณสุข  
 0  ไมมีการระดมทุน 
 1  เปนการระดมทุนเฉพาะกิจ/ครั้งคราว 
 2  จัดตั้งเปนกองทุนในหมูบาน  

2)  แหลงที่มาของทุนที่ใชในการพัฒนา 
 0  ไดตามระบบการจัดสรรปกติของราชการ 
 1  นอกเหนือจากการจัดสรรของราชการ มีการแสวงหาการ

สนับสนุนจากองคกรอื่นๆ ภายนอก 
 2  นอกเหนือจากการจัดสรรของราชการ มีการแสวงหาการ

สนับสนุนจากองคอื่นภายนอกรวมกับการระดมทุนภายใน
ชุมชน 

ทุน หมายถึง เงิน หรือ
วัสดุ สิ่งของ
ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ (ไมรวมบุคคล) 
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3)  การจัดการที่จะใหเกิดการหมุนเวียนของทุน 
 0  ไมมีการจัดการ 
 1  มีการจัดการเพื่อใหเกิดการหมุนเวียน 
 2  มีการจัดการใหมีทุนหมุนเวียนและมีการงอกเงยของกองทุน 

4) การนําผลประโยชนจากกองทนุไปใชในการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 0  ไมมีการแบงปนหรือนําไปใชประโยชนในการพัฒนา 
 1  มีการแบงปนและใชประโยชนดานตาง ๆ (ไมรวม

สาธารณสุข) 
 2  นําผลประโยชนไปใชในการพัฒนาหมูบานในดานตาง ๆ 

รวมถึงสาธารณสุข 

ใหดูภาพรวมของการ
จัดการกองทุนใน
หมูบาน เชน วิธีเพิ่ม
รายไดใหกองทุน 
ระบบบริหารกองทุน
นําผลประโยชนไปใช 
ในการแกปญหา
อยางไรบาง ดาน
สาธารณสุขหรือดาน
อื่น ๆ 

สรุป ตัวชี้วัดเร่ืองทุน                                                                                          ( รวม……………......คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 3    การบริหารจัดการ : ชุมชนมีการจัดการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข   

ในชุมชน 
1) ขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อใชในการพัฒนาชุมชน 

 0  มีเฉพาะขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของหมูบาน 
 1  มีขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปและขอมูลที่บอกถึงปญหา

สาธารณสุขของหมูบาน 
 2  มีขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป ขอมูลที่บอกถึงปญหาสาธารณสุข

ของหมูบานและของพื้นที่ใกลเคียง 
2) การนําขอมูลมาใชประโยชน เพื่อการพัฒนา 

 0  ไมมีการนํามาใชประโยชน 
 1  มีการเผยแพรและนําไปใชในการวางแผนแกไขปญหาของ

หมูบาน 
3) แผนงาน/โครงการ กิจกรรมเพื่อแกปญหาของหมูบาน 

 0  เปนแผนงานที่เจาหนาที่เปนผูจัดทําให 
 1  เปนแผนงานที่ผูนําชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา 
 2  เปนแผนงานที่ไดจากการระดมความคิดจากประชาชนใน

หมูบาน 

 
 
ขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
หมายถึง  
ไมเกิน 1 ปยอนหลัง 
 
 
 
ระบบสื่อสารในหมูบาน 
หมายถึง สื่อบุคคล   
หอกระจายขาว สิ่งพิมพ 
ฯลฯ ใหพิจารณา
แผนงานเพื่อแกปญหา
สาธารณสุข เปนหลัก
แผนงานอาจจัดทําใน
ลักษณะของเอกสาร
หรือขอตกลงจากการ
ประชุม 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลประโยชน หมายถึง 
ผลผลิตที่ไดจาก
ทรัพยากรในชุมชน 
สิ่งสนับสนุน        
สิทธิประโยชนตางๆ 
เปนตน 

สรุป ตัวชี้วัดเร่ืองการบริหารจัดการ                                                                    (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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2)  วิธีการถายทอดความรูในชุมชน 
 0  เอกสาร สิ่งพิมพ หอกระจายขาว 
 1  การประชุม อบรม 
 2  มีการจัดกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณหรือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
3)  กลุมเปาหมายที่รับการถายทอดความรู 

 0  มีการถายทอดความรูสูลูกหลานในครอบครัว 
 1  มีการถายทอดความรูสูบุคคลอื่นภายในชุมชน  
 2  มีการถายทอดความรูสูบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน 

 

สรุป ตัวชี้วัดเร่ืองกระบวนการเรียนรูของชุมชน                                              (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 %) 

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

 0  รวมทํากิจกรรม 
 1  รวมคิด และรวมทํากิจกรรม 
 2  รวมคิด รวมทํา และรวมประเมินตรวจสอบ 

มีกลุมเปาหมายเฉพาะ
แลวพิจารณาจาก
จํานวนกลุมเปาหมาย
พิจารณาวากิจกรรม
การพัฒนาที่เกิดขึ้น   
ในหมูบานสวนใหญ
ประชาชนมีสวนรวม
อยางไร 

สรุป ตัวชี้วัดเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชน                                                      (รวม………………….คะแนน) 
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แบบสรุปผลการประเมิน 
 

หมูบาน…………………....หมูที…่….ตําบล………….อําเภอ……………จังหวัด…………………........ 
 
คะแนน ตัวชี้วัด 

เต็ม ได 
แผนการแกปญหา 

ของหมูบาน 
1. องคกร/ กําลังคน 
 

 
 

12   

2. ทุน 
 
 
 

8   

3. การบริหารจัดการ 
 
 
 

11   

4. กระบวนการเรียนรู               
ของชุมชน 

 
 

6   

5. การมีสวนรวมของชุมชน 
 
 

6   
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การวิเคราะหผลการประเมิน 
 

1.   การวิเคราะหผลรายตัวชี้วัด 
 1.1 ตัวชี้วัดท่ี 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
และศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในระดับที่คิดริเร่ิม เชน สามารถบริหารงาน ขยายเครือขายการ
พัฒนาไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถที่จะตัดสินใจหาทางเลือกตางๆ ที่
นํามาใชพัฒนาไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนระดับการพึ่งตนเองที่เปนเปาประสงคสูงสุดของการพัฒนา 
 1.2 ตัวชี้วัดท่ี 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 
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 1.3 ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารจัดการ 
  ในหมวดนี้มีคะแนนรวม 11 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชน
ในหมวดนี้ มีดังนี้ 
  ไดต่ํากวา 6 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในดานการบริหาร
จัดการยังอยูในกลุมคน/องคกร เพียงบางกลุม อีกทั้งในการวางแผนแกปญหาและการพัฒนายังเปน
การดําเนินการตามการชี้นําของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซ่ึงยังไมสามารถที่จะสะทอนภาพของปญหา
และการพัฒนาของหมูบานไดอยางแทจริง 
  ไดตั้งแต 6-11 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองของชุมชน ในดานการ
บริหารจัดการมีระดับที่สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น มาใชไดอยางมีคุณภาพ มีการ
วางแผนการแกปญหาอยางมีสวนรวม ทําใหมีทิศทางการแกปญหาและการพัฒนาที่ถูกตองและ
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินซึ่งทําใหมีแนวโนมในทางบวกที่จะทําใหผลการพัฒนามีความตอเนื่อง
และยั่งยืน 
 1.4 ตัวชี้วัดท่ี 4 กระบวนการเรียนรูของชุมชน 
  ในหมวดนี้มีคะแนน 6 คะแนน การแปรผลระดับการพึ่งตนเองของชุมชนในหมวดนี้ 
มีดังนี้  
  ไดต่ํากวา 3 คะแนน หมายความวา กระบวนการเรียนรูของชุมชน ยังเปนการเรียนรู
ตามนโยบายที่กําหนดโดยภาครัฐ การเรียนรูจะเปนไปในทิศทางที่บอกใหทราบ ช้ีแจงใหฟง
มากกวาการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยความตองการของชุมชน 
   ไดตั้งแต 3-6 คะแนน หมายความวา ระดับการพึ่งตนเองในดานการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
เปนการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้งดานการชี้แจงใหฟง การเรียนรูจากปญหาที่ชุมชนตองการใหหา
วิธีการแกไขกระบวนการเรียนรูไดนําทั้งเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช
ผสมผสานกัน รวมทั้งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ และการสอนกันเองระหวางหมูบาน
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
 1.5  ตัวชี้วัดท่ี 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 ซ่ึงสงผลทําใหการพัฒนามีความสําเร็จและยั่งยืน 

2.  การวิเคราะหผลภาพรวมของการพึ่งตนเอง 
 การประเมินผลภาพรวมของการพึ่งตนเอง ไดแบงระดับการพึ่งตนเองเปน 2 ระดับ ซ่ึง
แตละระดับมีการแปร ดังนี้ 
 การพึ่งตนเองระดับตน เปนระดับการพึ่งตนเองที่มีผลรวมของคะแนน ต่ํากวา 22 
คะแนนเปนกลุมที่มีผลการพัฒนาอยูในระดับตน และตองการการปรับปรุง/พัฒนาอยางมาก 
 การพึ่งตนเองระดับท่ีดี เปนระดับการพึ่งตนเองที่มีผลรวมของคะแนนอยูระหวาง 22-24 
คะแนน เปนกลุมที่ชุมชนมีความพรอม มีศักยภาพในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน แตยังควรมีการ
พัฒนาเพื่อรักษาสภาพอยางตอเนื่อง  

3.  แนวทางการวางแผนพัฒนา 
  ผลการประเมินจะสามารถชี้บอกมิติการพึ่งตนเองของชุมชนในแตละตัวช้ีวัดแตละ
ประเด็นไดโดยละเอียด ดังนั้นภายหลังที่เสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลและการวิเคราะหผล 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติการควรจะไดนําผลการประเมินที่ไดมากําหนดทิศทางการพัฒนา โดยการจัดทํา
แผนงาน /โครงการเพื่อแกปญหา ทั้งนี้การจัดทําแผนงาน /โครงการควรไดพิจารณารายละเอียด
ของปญหาในแตละตัวช้ีวัดวามีขอบกพรองอยางไรมาเปนตัวกําหนดปญหาในการวางแผนดวย จะ
ทําใหการวางแผนครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

108 ภาคผนวก  จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกบัสวัสดิการ 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ 

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
หรือซ่ึงขัดหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินที่สถานบริการการสาธารณสุขเรียกเก็บใน
การรักษาพยาบาล ดังนี้ 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

110 ภาคผนวก  จ 

(1) คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาน้ํายา หรือ
อาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค 

(2) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซม 
(3) คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจางพยาบาล

พิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ 
(4) คาตรวจสุขภาพประจําปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกไดตาม

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. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย 
ไดแกบุคคล ดังตอไปนี้ 

(1) ผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 
(2) ผูไดรับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
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(3) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้น 1 
(4) ทหารและเจาหนาที่ผูซ่ึงไปรวมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี หรือ

ไปทําการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม 
(5) กรรมการอิสลามประจําจังหวัดและกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
(6) กํานัน 
(7) สารวัตรกํานัน 
(8) ผูใหญบาน 
(9) ผูชวยผูใหญบาน 
(10) แพทยประจําตําบล 
(11) อาสาสมัครมาลาเรียตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข 
(12) ผู ส่ือขาวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตาม

โครงการของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการ
ของกรุงเทพมหานคร 

(13) ชางสุขภัณฑหมูบานตามโครงการของกรมอนามัย 
(14) ผูบริจาคเงิน ที่ดิน หรือทรัพยสินอื่นใดใหกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง

คํานวณเปนเงินแลวไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 
(15) ผูบริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคูกับ

วิชาสามัญ หรือวิชาชีพในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช 
ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต  

 ผูมี สิทธิตามประเภท  ก . ซ่ึงได รับความชวยเหลือเฉพาะตัว  ไดแกบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(1) ผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
(2) ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 
(3) พระภิกษุและสามเณร 
(4) ทหารและเจาหนาที่ซ่ึงไดรับบาดเจ็บจากการปราบปรามผูกระทําผิด 
(5) บุคคลผูไดรับบาดเจ็บจากการชวยเหลือเจาหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําผิด 
(6) บุคคลผูถูกโจรทํารายรางกาย 
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(7) อิหมาม คอเต็บ บิหล่ัน 
(8) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย

วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 24 คร้ังขึ้นไป 
(9) หมออาสาหมูบานตามโครงการของกระทรวงกระทรวงกลาโหม 
(10) ผูบริจาคเงิน ที่ดินหรือทรัพยสินอื่นใดใหกับกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงคํานวณ

เปนเงินแลวไมนอยกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
 ขอ 7. ประเภท ข. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือโดยเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
เพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว แตถาอยูหองพิเศษใหเรียกเก็บคาหองพิเศษและคาอาหาร
พิเศษเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไวดวย 

ผูมีสิทธิตามประเภท ข. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัวไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยซึ่งมีหนังสือรับรอง จากสภากาชาดไทย 

วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 18 คร้ังขึ้นไป 
(2) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
ขอ 8. ประเภท ค. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษ

และคาอาหารพิเศษ โดยใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไว แตตองไมเกินสิทธิอันพึงเบิกไดจาก
หนวยงานตนสังกัดกอน สวนที่เกินสิทธิใหเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 สําหรับผูไมมีสิทธิดังกลาว     
ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือโดยเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว 

ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย 
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. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซ่ึงมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย 

วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 7 คร้ังขึ้นไป 
(2) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ซ่ึงจัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี           

วาดวยไทยอาสาปองกันชาติ 
 ขอ 9. ประเภท ง. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษและ
คาอาหารพิเศษโดยใหเรียกเก็บเพียงรอยละ 75 ของอัตราที่กําหนดไว 

ผูมีสิทธิตามประเภท ง. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย
ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) สมาชิกคุรุสภา 
(2) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4  
ผูมีสิทธิตามประเภท ง. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลตอไปนี้ 
(1) ลูกเสือชาวบาน 

 ขอ 10. ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้ที่มาขอรับการบริการ ตองแสดง              
บัตรประจําตัวและหรือหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาแกเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานตอสถานบริการ       
การสาธารณสุขกอนหรือในขณะขอเขารับบริการ 
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 ขอ 11. ใหเจาหนาที่ของสถานบริการการสาธารณสุขใหความอนุเคราะหแกผูมีสิทธิ
ไดรับชวยเหลือในการรักษาพยาบาลทุกประเภทสําหรับกรณีผูปวยหรือผูนําสงผูปวยที่ยังไมอาจ
แสดงหลักฐานตอเจาหนาที่ไดและมีความจําเปนอันรีบดวนที่จะตองเขารับการรักษา ใหผูนั้นนํา
หลักฐานแสดงในวันรุงขึ้นหรือภายในเวลาอันเร็ววันได 
 ขอ 12. ในกรณีที่มี เหตุผลสมควรที่จะใหมีการลดหยอน  หรือไม เ รียกเก็บเงิน                   
คารักษาพยาบาลและคาบริการอื่น ๆ จากผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้ หรือจากบุคคล
อ่ืนใดใหผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานบริการการสาธารณสุขพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะราย 
ทั้งนี้ ผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานบริการการสาธารณสุขที่จะมอบหมายเปนหนังสือใหผูดํารง
ตําแหนงใด เปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได โดยใหคํานึงระดับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูจะไดรับมอบหมายเปนสําคัญ 
 ขอ 13. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจประกาศเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
 ขอ 14. ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
  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 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ผู อํานวยการโรงพยาบาลศูนย /โรงพยาบาลทั่วไป /
โรงพยาบาลชุมชนและนติิกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย 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… 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงผูเกี่ยวของทราบดวย จะเปนพระคุณ   
  
 

ขอแสดงความนับถือ 

พิพัฒน ยิ่งเสรี 

(นายพิพัฒน ยิง่เสรี) 
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
สํานักบริหารกลาง  
กลุมกฎหมาย 
โทร. 02590-1427 
โทรสาร 0-2590-1434 
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เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที ่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. ซ่ึงไดรับการชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวยไดแก
บุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) ขาราชการประจํา 
 (๒) ขาราชการบํานาญ 
 (๓) ลูกจางประจํา 
 (๔) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (๕) เจาหนาที่หรือลูกจางขององคการมหาชน ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  
 (๖) ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานสังกัดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 
 (๗) สมาชิกวุฒิสภา 
 (๘) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๙) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 (๑o) สมาชิกองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
 (๑๑) สมาชิกสภาเทศบาล 
 (๑๒) สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
 (๑๓) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
 (๑๔) สมาชิกสภากาชาด 
 (๑๕) สมาชิกเหลากาชาด 
 (๑๖) พนักงานสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๑๗) พนักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
 (๑๘) พนักงานองคการเภสัชกรรม 
 (๑๙) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซ่ึงไดรับการชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลดังตอไปนี้  
 (๑) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซ่ึงมีหนังสือรับรองจากสภากาชาด
ไทย วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต ๗ คร้ังขึ้นไป 
 (๒) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ซ่ึงจัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
ไทยอาสาปองกันชาติ 
 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน เกยรุาพันธุ 
(นางสุดารัตน เกยุราพนัธุ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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(สําเนา) 
คําสั่งฝายการเดินรถ 
ท่ี พ.5/คส.1/8/2547 

เร่ือง 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 (ช้ัน 1-2 ไมลด) 
สวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมไดให 
  1.2 ชวงการลดคาโดยสาร ใหลดไดเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป 

2. การใชสิทธซ้ือตั๋วราคา 
 2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตองแสดงบัตรประจําตัวฯ ใน

การติดตอขอซื้อตั๋วลดราคาทุกครั้ง 
  2.2 สําหรับผูมีสิทธิประเภทอื่นซึ่งมีสิทธิใชลดคาโดยสารได ใหเลือกใชสิทธิ 
อยางใดอยางหนึ่งที่มีสิทธิอยูเพียงประเภทเดียว 

3. ลักษณะบัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม .) เปน                   
บัตรกระดาษแผนเดียว สีขาว ขนาด 5.5 x 9 ซม. ดานหนาของบัตรจะระบุเลขประจําตัวประชาชน ช่ือ 
ที่อยู หมูโลหิต ลงลายมือผูถือบัตรอยูดานซาย สวนลางของบัตร ดานขวาสุดลงชื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ดานหลังของบัตรจะระบุวันออกบัตร วันบัตรหมดอายอุยูสวนบน สวนลางซาย
ลงชื่อผูวาราชการจังหวัด และลางขวาลงชื่อนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีกําหนดอายุบัตร 2 ป 
ตามตัวอยางในใบแนบทายคําสั่ง 
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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. การปฏิบัติ อ่ืนใดที่มิไดกลาวไวในคําสั่งนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ/คําสั่งที่

เกี่ยวของระเบียบคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2547 เปนตนไป  
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ 7  กรกฎาคม  2547 

สมหมาย ทับเวช 

(นายสมหมาย ทับเวช) 
รองผูอํานวยการฝายดานเดนิรถ 

รักษาการแทน ผูอํานวยการฝายเดินรถ 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมาย 
ใหประกอบวชิาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่ 

ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2539 
----------------------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 26 (4) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ทองถ่ินอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของ
เจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก 
 3.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปน                
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526  
 3.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ ซ่ึงเปน             
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
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 3.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดหรือกฎอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้  
 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหาร            
สวนทองถ่ินอื่น หรือสภากาชาดไทย 
 “องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่น” หมายความวา  สวนราชการหรือหนวยงานที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 “ควบคุม” หมายความวา การดูแลหรือการกํากับดูแล 
 ขอ 5 บุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือสภากาชาดไทย จะมอบหมายให
ทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดตองเปนบุคคลซึ่งระเบียบนี้กําหนด 
 ขอ 6 บุคคลซึ่งไดรับมอบหมาย จะทําการประกอบอาชีพเวชกรรมไดเฉพาะ 

6.1 ตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ระเบียบนี้กําหนด 
6.2 เปนการปฏิบัติราชการหรืออยูในระหวางการปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตามที่

ไดรับมอบหมาย และ 
6.3 ตองอยูในควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ขอ 7 ใหบุคคลที่มีวุฒิประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน

สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
และผดุงครรภ ประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภช้ันสอง ทําการวิชาชีพเวชกรรมได ดังตอไปนี้ 
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7.1 ดานอายุรกรรม 
7.1.1 ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังตอไปนี้ คือ ไข

ตัวรอน ไขและมีผ่ืนหรือจุด ไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน 
คล่ืนไสอาเจียน 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 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

124 ภาคผนวก  จ 

7.7 ดานปจจุบันพยาบาล ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการไดรับสารพิษ และสัตวมีพิษ       
กัดตอย การแพยา การแพเซรุมและวัคซีน การเสียโลหิต ภาวะช็อค การเปนลมหมดสติ หยุดหายใจ 
กระดูกหัก ขอเคล็ด ขอเคลื่อน ชัก จมน้ําไฟไหม น้ํารอนลวก ไฟฟาดูด ส่ิงแปลกปลอมเขาตา หู คอ 
จมูก และกระเพาะอาหาร และผูปวยที่เจ็บหนัก 
 ขอ 8 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึ่ง ทําการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมไดตาม ขอ 7 และกระทําการดานการวางแผนครอบครัว ใสและถอดหวงอนามัยได 
 ขอ 9 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นสอง  
ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลและจิตเวช ทําการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดตามขอ 7 ยกเวน 7.3  
 ขอ 10 ใหผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภช้ันหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ     
ช้ันสอง ซ่ึงไดผานการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทําการประกอบวชิาชพีเวชกรรม   
ไดตามขอ 7 และกระทําการใสและถอดหวงอนามัย เพื่อการวางแผนครอบครัวไดภายใตเงื่อนไข
และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  10.1 ไดทดสอบผูขอรับการใสหวงอนามัยแลววาไมตั้งครรภ  
  10.2 ผูขอรับการใสหวงอนามัยไดคลอดบุตรมาแลว 45-60 วัน  และยังไมมี
ประจําเดือน 
  10.3 ผูขอรับการใสหวงอนามัยไดคลอดหรือแทงลูกมาแลว 30 วัน และยังไมมี
ประจําเดือน 
 ขอ 11 ใหผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ    
ผดุงครรภซ่ึงไดผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการผาตัดทําหมันหญิงหลังคลอด หรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใสและถอดยาฝงคุมกําเนิด ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแลว ทําการ
ผาตัดทําหมันหญิงหลังคลอดหรือใสและถอดยาฝงคุมกําเนิดได แลวแตกรณี 
 ขอ 12 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภซ่ึงไดรับประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลจากกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานครหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทําการใหยาสลบไดเฉพาะการใช
ยาสลบชนิด General anesthesia คือ การทําใหหมดความรูสึกตัว แตไมรวมถึงการใชยาชาทาง
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ไขสันหลัง หรือการระงับความรูสึกทางไขสันหลัง ทั้งนี้ใหอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึง
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางใกลชิด 
 ขอ 13 ใหบุคคลซึ่ งไดผ านการศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ ยวกับวิชา
วิทยาศาสตรการแพทยทําการประกอบวิชาชีพตามขอ 7.6 ได 
 ขอ 14 ใหบุคคลซึ่งไดผานการอบรมตามหลักสูตรการผดุงครรภโบราณของกระทรวง 
สาธารณสุขทําการรับฝากครรภและทําคลอดในรายปกติได 
 ขอ 15 ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานซึ่งไดผานการอบรมและไดรับหนังสือ 
รับรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใชยาได ดังตอไปนี้ 
 15.1 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   15.1.1 ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน ตามวิธีการที่กําหนดไวในแบบเรียนดวย
ตนเองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังตอไปนี้ คือ ไขตัวรอน ไขและมีผ่ืน
หรือจุด ไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน พยาธิ 
ลําไส ฝ ผ่ืนคันบนผิวหนัง ปวดฟน เหงือกอักเสบ เจ็บตา เจ็บหู เหน็บชาและโลหิตจาง 
  15.1.2 ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ขอเคลื่อน ไฟไหม      
น้ํารอนลวก เปนลม ชัก จมน้ํา งูกัด สุนัขกัดหรือสัตวอ่ืนกัด ไฟฟาดูดและไดรับสารพิษ  
  15.1.3 เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไขจับสั่น 
 15.2 การใชยา  
  15.2.1 ยาสามัญประจาํบานตามกฎหมายวาดวยยา 
  15.2.2 ยาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส่ังใหจายแกคนไขเฉพาะรายและเฉพาะคราว 
  15.2.3 ยาสมุนไพรที่กําหนดในแบบเรียนดวยตนเองของกระทรวงสาธารณสุขใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 ขอ 16 ใหอาสาสมัครของสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยหรืออาสาสมัคร
ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซ่ึงไดผานการอบรมจากสถาบันดังกลาวและไดรับหนังสือ
รับรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหให
เปนอาสาสมัครของสมาคมดังกลาวอยู ทําการจายยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีตราของสมาคมประทับที่
แผงยาได 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

126 ภาคผนวก  จ 

 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
ทองถ่ินอื่น หรือสภากาชาดไทยกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินรายการบัญชี รายการบัญชียาสามัญ
ประจําบานตามกฎหมายวาดวยยารายการยาสถานีอนามัยและรายการสมุนไพรสําหรับงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
 ขอ 18 ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายทําการประกอบอาชีพเวชกรรมตามระเบียบนี้ สามารถ
ทําการประกอบอาชีพเวชกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ไดเปนการเฉพาะรายหรือ
กรณีโดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษร 
 ขอ 19 ในกรณีที่มีปญหาตามระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 ขอ 20 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2539 
 

      (ลงชื่อ)      เสนาะ เทียนทอง 
    (นายเสนาะ เทียนทอง) 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ที่ มท 0808.2/ ว 2474   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
   ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 19 ธันวาคม 2548 

เร่ือง แนวทางการเบิกจายคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0407/ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 

 ตามที่ไดเกิดสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนกขึ้น ซ่ึงรัฐบาลไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการควบคุมปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคโดยเรงดวน เพื่อปองกันไมใหมี
จํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
ปองกันและระงับโรคติดตอและไดอาศัยเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการสอดสอง 
ติดตามเฝาระวังโรคทั้งในสัตวและคน ทําใหสามารถควบคุมปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคไดเปนอยางดี นั้น 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 6 
วรรคสาม กําหนดไว สรุปวา ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถ่ิน หรือที่มิไดมี
ตําแหนงกําหนดในระเบียบนี้ หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดเปนกรณี ๆ ได ซ่ึงปลัดกระทรวง
มหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการเทียบตําแหนงผูเดินทางไปราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาที่ 

 
/ ทองถ่ิน… 
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ทองถ่ินเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก   
ที่ มท 0407 / ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขออนุมัติตอ
ผูวาราชการจังหวัดเปนกรณี ๆ ไดตามระเบียบ ฯ ขอ 6 ดังนั้นในกรณีดังกลาวหากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดมีคําสั่งให เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขไปปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2526 
และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 12 (1) ก็สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดตามระเบียบฯ 
ขอ 6 และ ขอ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยขางตน  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป 
         

ขอแสดงความนับถือ 

วัลลภ พร้ิงพงษ 

(นายวัลลภ พร้ิงพงษ) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
โทร. 0-2241-9094  
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ดวนมาก 
ที่ มท 0407/ว 996  กระทรวงมหาดไทย 
   ถนนอัษฎางค กท 10200 

  14  กันยายน  2526 

เร่ือง หลักเกณฑการเทียบตําแหนงผูเดินทางไปราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาที่ทองถ่ินเพื่อ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2526 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2526 เปนตนไป ซ่ึงความในขอ 6 วรรคสาม แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยขางตนกําหนดวา ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถ่ิน หรือที่มิได
มีตําแหนงไวในระเบียบดังกลาวหรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับ
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได นั้น  

 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนไปโดยรวดเร็ว และลดภาระในการปฏิบัติ 
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้ 

1. ในกรณีตอไปนี้ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกบุคคลดังกลาว โดยไมตองขอใหกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเทียบตําแหนงคือ 

1.1 ในกรณีที่เปนการเบิกใหในอัตราของเจาหนาที่ทองถ่ิน ระดับ 1 
1.2 ในกรณีที่บุคคลดังกลาวเคยรับราชการเปนขาราชการสวนจังหวัด พนักงาน 

เทศบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลมาแลว และหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเบิกใหตาม
ระดับตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ 

        / 1.3 ในกรณ…ี 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

130 ภาคผนวก  จ 

 
  1.3 ในกรณีที่เบิกในระดับไมสูงกวาตําแหนงที่กระทรวงมหาดไทย ไดเคยเทียบ
ตําแหนงใหบุคคลผูนั้นแลว  
 2 กรณีนอกเหนือจากขอ 1 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเสนอเรื่อง เพื่อให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ช่ือสกุล ประวัติ
การศึกษาประวัติการทํางาน ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ระยะเวลาและอัตราเงินเดือนที่ปฏิบัติงานนั้น
ของบุคคลดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติ  
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ) ชาญ กาญจนนาคพันธุ 

 (นายชาญ กาญจนนาคพันธุ) 
 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
กรมการปกครอง 
กองคลังสวนทองถ่ิน 
โทร. (02) 2227832, 2210151 – 8 ตอ 66, 67 
 



  

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี   220/2548 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------------- 

 
 ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 รับผิดชอบ มาตรฐานระบบน้ําสะอาด  มาตรฐานการบริหาร

จัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และมาตรฐานการกอสราง บูรณะ 
และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

-  คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคารมาตรฐานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ



 

 

ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐานดังกลาวตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ  วันที ่  3   พฤษภาคม  พ.ศ. 2548 
 

อนุชา  โมกขะเวส 
(นายอนุชา  โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่ 3 
พิจารณารางมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี  220/2548  ลงวันท่ี   3  พฤษภาคม 2548 
---------------------------------------------------- 

 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) ประธานคณะทํางาน  
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี คณะทํางาน  
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก จังหวัดพษิณโุลก คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง จังหวดัเชยีงใหม คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีตําบลบางละมุง จังหวดัชลบุรี คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางไทร จังหวัดพังงา คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพระ จงัหวัดปราจีนบรีุ คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลไรขิง จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ จังหวัดอางทอง คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองจอม จังหวดัเชยีงใหม คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค จังหวดัหนองบัวลําภ ู คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลสามหมอ จังหวัดอดุรธาน ี คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง จังหวดัระยอง คณะทํางาน 
21. ทองถ่ินจังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
22. ทองถ่ินจังหวดันนทบุรี คณะทํางาน 



 

 

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

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



  

 

ที่ปรึกษา 
 
1.  นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3.  นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายอํานวย   ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.  นางวภิา ธูสรานนท ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดาน 
   สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
4.    นางราตรี   รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
5. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
6.  นายจีรศักดิ ์ ศรีสุมล เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
7.  นายธีรพันธุ ร่ืนกลิ่นจันทร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5  
8.  นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
9.  วาที ่ร.ต. กองเกียรต ิ นัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 

คณะผูจัดทาํในสวนของสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. รองศาสตราจารยปติ พูนไชยศรี  คณะผูจัดทํา 
2. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา  คณะผูจัดทํา 
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