
กำหนดการนำเสนอผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ปี 2565 

วันที่ ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 ห้องประชุม 4 

 5 มกราคม 2565 
(08.30 – 17.30 น.) 

1.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ (ลำดับ 6)  
นางวันเพ็ญ   ส่งน้อย 

อสม.ตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน  
สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

2.สาขาการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
เอดส์ในชุมชน(ลำดับ 14)  
นางศรีไล เจริญวิวัฒน์วงศ์ 
อสม.ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน  
สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

3.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

     =ไม่มีอสม.นำเสนอ= 

 

4.สาขาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

(ลำดับ 1)  
นายจำรัส  คำใจ อสม.ต.บ้านธิ  
อ.บ้านธิ  
สถานที่ ห้องประชุมสสอ.บ้านธิ 

6 มกราคม 2565 
(08.30 – 17.30 น.) 

1.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  (ลำดับ 3)  
นางน้อย  โภคชนะ  

อสม.ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน  
สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

2.สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 

(ลำดับ 8)  
นางศรีนวล  คำโย  

อสม.ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน  
สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

3.สาขาการป้องกันและแกไ้ขปญัหา    
ยาเสพติดในชุมชน (ลำดับ 15)  
นายเมืองดี  อินต๊ะสน  

อสม.ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน  
สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

4.สาขาทันตสุขภาพ (ลำดับ 13)  
นางพัชรฎา  ทิพย์มณี  
อสม.ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน 

สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

7 มกราคม 2565 
(08.30 – 17.30 น.) 

1.สาขาสุขภาพจิตในชุมชน (ลำดับ 14)  
นายสุชานันท ์ ศรียะกาศ  

อสม.ต.ทากาศ อ.แม่ทา  
สถานที่ ห้องประชุมรพ.สต.ทากาศ  
อ.แม่ทา 

2.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 

(ลำดับ 6)  
นางชวนพิศ  โสภณจิตร   
อสม.ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน สถานที่ 
ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

3.สาขาการบริการใน ศสมช. และการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ (ลำดับ 8)  
นางวรัญญา  ไชยจินา  
อสม.ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน 

สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

4.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

(ลำดับ 3)  
นางทรงพร  สุริยาสัก  

อสม.ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน 

สถานที่ ห้องประชุมสสอ.เมืองลำพูน 

 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 



บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการ 

อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 
 ๑. ให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ด้านสาธารณสุขมูลฐาน  
 ๒. ร่วมให้บริการสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าว 

  ๓. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการ 
 ๔. เป็นผู้ประสานงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของแรงงานต่างด้าวในโรงงาน สถานประกอบการ 
 ๕. ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขฯ 
 6. ประสานงาน เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารรสุข ในชุมชน 
 7. ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยต่างๆร้องขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน 



อำเภอ จำนวนอสม.เป้าหมาย ผลการอบรม บันทึกผลแล้ว จำนวนยาตำรา
หลวง 

เมืองลำพูน    166 คน  178 คน 37 คน (ต.หนองหนาม 8 ในเมือง 16  ศรีบัวบาน 13)  710 กล่อง 

เวียงหนองล่อง  21 คน 
 

21 คน 0 คน 82 กล่อง 

ป่าซาง 90 คน 
 

93 คน 35 คน (ต.นครเจดีย์ 9 น้ำดิบ 13 ม่วงน้อย 8         
ปากบ่อง 5) 

382 กล่อง 

บ้านโฮ่ง 60 คน 
 

61 คน 13 คน (ต.ศรีเตี้ย 6 บ้านโฮ่ง 7) 246 กล่อง 

แม่ทา 71 คน 
 

73 คน 41 คน (ต.ทากาศ 16 ทาแม่ลอบ 6 ทาขุมเงิน 12      
ทาสบเส้า 1 ทาทุ่งหลวง 6) 

282 กล่อง 

ทุ่งหัวช้าง 35 คน 
 

35 คน 38 คน (ต.บ้านปวง 21 ตะเคียนปม 4 ทุ่งหัวช้าง 13) 138 กล่อง 

ล้ี  99 คน 
 

99 คน 0 คน 394 กล่อง 

บ้านธิ 36 คน 
 

36 คน 28 คน (ต.บ้านธิ 20 ต.หว้ยยาบ 8) 142 กล่อง 

 รวม 578 คน รวม 596 คน 192 คน (32.21 %) 2,376 
 

*ชุดเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย อสม.หมอประจำบ้าน 1 คน ต่อ ยาตำราหลวง 1 กล่อง (7รายการ) ได้จัดสรรให้ท่ีสสอ.ทุกแห่ง 

 

 

 

 



หลักสูตรการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรือนจำ (อสรจ.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 (17 – 22 กันยายน 2561) 

 

วันที่   ภาคเช้า (08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.) 

วันท่ี 1 
17 กย.
2561  

ลงทะเบียน
Pretest 
  

พิธีเปิดการอบรม 
และช้ีแจง

วัตถุประสงค์ 

การสาธารณสุขมลูฐาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
วิทยากร นางพวงผกา  สุริวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและ
รูปแบบบริการ 

บทบาท หน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขในเรือนจำ 
(อสรจ.) การสื่อสารและการพัฒนาความรอบรูด้้าน
สุขภาพ  
วิทยากร นายพัฒฑณา  อินทะชัย นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ลำพนู  และนายวิศณุพงษ์  
เอ็นเมืองเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลประตูป่า 

การดูแลผู้มีปญัหาสุขภาพจติ/จติเวช 
และผู้ที่ใช้สารเสพติด 
วิทยากร นางพัชรี   วีรพันธ์ุ นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ และนายจริญ     
จินาเดช นักวิชาการสาธารณสุขำนาญ
การ สสจ.ลำพูน 

วันท่ี 2  
18 กย. 
2561 

อาหารและยาที่ปลอดภัย การเฝ้าระวังผลติภณัฑส์ุขภาพ ฝึกปฏิบัตกิาร
ทดสอบอาหารปลอดภัยสื่อsocial การใช้สมุนไพรรักษาโรค 
วิทยากร ภก.สาธติ  เจรญิพงษ์ ภก.วิมลพรรณ  จันทร์หอม กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

การเฝา้ระวัง ควบคุม สนับสนุนการรักษา การป้องกันโรคติดต่อ และ
ปัญหาสุขภาพ 
วิทยากร นางบุญทิน  จิตรส์บาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 
สสจ.ลำพูน 

การบริหารร่างกาย 

วันท่ี 3  
19 กย.
2561 

สุขภาพดมีีสุข การดูแลสุขภาพตนเองวิทยากร การให้บริการสาธารณสุขท่ี
จำเป็น วิทยากร  นางจรรยา  ธัญน้อม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.ลำพูน 

การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์เบื้องต้นการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชพี (CPR และ AED) 
(App : Thai First aid ) *  
วิทยากร นายสมมิตร   ฝั้นต๊ะ และ นายวรภพ  ไชยลาภ  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานสุขศึกษา 
โรงพยาบาลลำพูน 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก http://phc.moph.go.th 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

 

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 (3 วัน) 



วันที่ 11 – 13 มกราคม 2564  สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

วันที่   ภาคเช้า (08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.00 น.) 

วันที่ 1  
11 มค.2564 

ลงทะเบียนPretest 
 พิธีเปิดการอบรม และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

 -วิชาอาสาสมัครประจำ
ครอบครัว (อสค.)  
-บทบาท อสม.หมอประจำบ้าน 
และ 3 หมอรู้จักคุณ    

-การเข้าถึงสื่อคลังสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม 
(Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 
 

 

วันที่ 2  
12 มค.2564 
 

-การเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) 
และพฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) 

วิชาการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญ 

-วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และบทบาทอสม.ใน
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
-วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

 

วันที่ 3 

13 มค.2564 
วิชาการสร้างสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
การกู้ชีพ (CPR และ AED)(App : 
Thai First aid ) * 

การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม 
ความสำเร็จนำเสนอแผนงาน/โครงการและมอบหมายภารกิจ 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน กระทรวงสาธารณสุข 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 6 หน่วยวิชาหลัก ดังนี้ 
1.วิชาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจำบ้าน นโยบาย 3 หมอ ใกล้บ้าน ใกล้ตัว ใกล้ใจ    
2.วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพ้ืนที่ 
3.วิชาการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 
4.วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์  
5.วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 
6.วิชาการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

ผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน 



อำเภอ วันที่ สถานที่ จำนวนอสม.เป้าหมาย ผลการอบรม 
เมืองลำพูน   วันที่ 13 – 15 มกราคม 2564 

วันที่ 12 – 14 มกราคม 2564 
วันที่ 12 – 14 มกราคม 2564 
วันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 

ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า
ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหนองหลุม
ห้องประชุม รพ.สต.บ้านกลาง 
ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง  

อสม.45 คน 
อสม.41 คน  
อสม. 40 คน 
อสม. 40 คน 
รวม 166 คน  

47 คน 
41 คน  
46 คน 
44 คน  

รวม 178 คน  
เวียงหนองล่อง วันที่ 13 -15 มกราคม 2564 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 
อสม. 21 คน 

 
21 คน 

ป่าซาง วันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 ห้องประชุม รพ.สต.บ้านเรือน  
ห้องประชุม รพ.ป่าซาง 

อสม. 45 คน 
อสม. 45 คน 

93 คน 

บ้านโฮ่ง  วันที่ 12 - 14 มกราคม 2564 ห้องประชุมดอยต๊อก รพ.บ้านโฮ่ง 
 

อสม.60 คน 
 

61 คน 

แม่ทา วันที่ 12 - 14 มกราคม 2564 ห้องประชุม รพ.แม่ทา อสม.71 คน 
 

71 คน  

ทุ่งหัวช้าง  วันที่ 13 - 15 มกราคม 2564 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอทุ่งหัวช้าง 

อสม.35 คน 
 

35 คน 

ล้ี วันที่ 11 - 13 มกราคม 2564 ห้องประชุมราชาวดี รพ.ลี้ อสม. 99 คน 
 

99 คน 

บ้านธิ วันที่ 13 – 15 มกราคม 2564 ห้องประชุม สสอ.บ้านธิ อสม.36 คน 
 

36 คน 

   รวม 578 คน 594 คน 
งบประมาณ 240 บาท / คน / 3 วัน  รวมค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  และค่าเดินทางอสม.        

 

 

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลักสูตรอสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2563 (2 วัน) 



วันที่   ภาคเช้า (08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.) 

วันที่ 
1  

ลงทะเบียน
Pretest พิธี
เปิดการอบรม 
และชี้แจง
วัตถุประสงค์ 

  
-วิชาบทบาท อสม.หมอประจำบ้าน  
อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  
และ  
-การดำเนินงาน 3 อ.2 ส.ในชุมชนโดย
วิถีครูบา งานหน้าหมู่ จิตอาสาพระราชา 

-การเข้าถึงสื่อคลังสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การแพทย์ โทรเวชกรรม 
(Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นด้าน
สุขภาพ 
-การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(HL) และพฤติกรรมสุขภาพ (HB) 

วิชาการส่งเสริม
สุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญ
ในพ้ืนที่  
-วิชาการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมไม่ให้
เกิดโรคในพ้ืนที่ 

วิชาภูมิปัญญาไทย 
สมุนไพร และการใช้
กัญชาทางการแพทย์ 

วันที่ 
2  

บทบาท อสม.กับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการกู้ชีพ (CPR 
และ AED) 
(App : Thai First aid ) * 

วิชาการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การจัดทำแผนงาน/
โครงการ และการ
ขับเคลื่อนแบบมีส่วน
ร่วม ความสำเร็จ
นำเสนอแผนงาน/
โครงการและ
มอบหมายภารกิจ 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/04-59.pdf  

   และ http://phc.moph.go.th หัวข้อ อสม.4.0 และหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน ปี 2562 ของกระทรววงสาธารณสุข 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 

แผนการอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2563 จงัหวัดลำพูน 

http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/04-59.pdf
http://phc.moph.go.th/


อำเภอ วันที่ สถานที่ จำนวนอสม.
เป้าหมาย 

หมายเหต ุ

เวียงหนองล่อง วันที่ 8 -10 มกราคม 2563 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลวังผาง ต.วังผาง  
อ.เวียงหนองล่อง 

อสม. 29 คน  
 

 

ป่าซาง  วันที่7 – 9 มกราคม 2563 ห้องประชุมแพรวพรรณนาราย 
รพ.ป่าซาง 

อสม.92 คน  

บ้านโฮ่ง  วันที่ 10 , 13-14 มกราคม 
2563 

ห้องประชุมดอยต๊อก รพ.บ้านโฮ่ง อสม.62 คน  
 

 

แม่ทา วันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 ห้องประชุม รพ.แม่ทา อสม.73 คน  
 

 

ทุ่งหัวช้าง  วันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 ห้องประชุมไผ่สีทอง รพ..ทุ่งหัวช้าง อสม.36 คน  
 

 

ล้ี วันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 ห้องประชุมราชาวดี รพ.ลี้ อสม. 99 คน  
 

 

บ้านธิ วันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 ห้องประชุม สสอ.บ้านธิ อสม.38 คน  
 

 

เมืองลำพูน   วันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ห้องประชุมรพ.ลำพูน สาขาเวียงยอง  อสม.187 คน  
 

 

   รวม 616 คน  
งบประมาณ 240 บาท / คน / 3 วัน  รวมค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  และค่าเดินทางอสม.        

 

 

   
    หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 (3 วัน) 



 

 

วันที่   ภาคเช้า (08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.00 น.) 

วันที่ 1  ลงทะเบียนPretest 
 พิธีเปิดการอบรม และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

 -วิชาอาสาสมัครประจำ
ครอบครัว (อสค.)  
และบทบาท อสม.หมอประจำ
บ้าน   

-การเข้าถึงสื่อคลังสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม 
(Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 
-วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพ้ืนที่ 

 

วันที่ 2  -การเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (HL) และ
พฤติกรรมสุขภาพ (HB) 

วิชาการส่งเสริมสุขภาพและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 

วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์  

วันที่ 3 วิชาการสร้างสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการกู้ชีพ (CPR และ 
AED)(App : Thai First aid ) 
* 

การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม 
ความสำเร็จนำเสนอแผนงาน/โครงการและมอบหมายภารกิจ 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน กระทรวงสาธารณสุข 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 6 หน่วยวิชาหลัก ดังนี้ 
1.วิชาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจำบ้าน    
2.วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพ้ืนที่ 
3.วิชาการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 
4.วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์  
5.วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine) และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 
6.วิชาการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
 



หลักสูตรการอบรมมาตรฐาน อาสาสมัครสาธารณสุขในประชากรต่างด้าว (อสต.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 (2 วัน) 

วันที่   ภาคเช้า (08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.) 

วันที่ 1  ลงทะเบียน

Pretest 
 พิธีเปิดการ
อบรม และ
ชี้แจง
วัตถุประสงค์ 

-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
-การสาธารณสุขมูล
ฐาน 

-ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในงานสาธารณสุข  

-สิทธิและหน้าที่ของ
ประชากรต่างด้าว 

-สิทธิด้านการ
รักษาพยาบาลของ
ประชากรต่างด้าว  
-การประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว  

-กฎหมายและกติกาบ้าน
เมืองไทย  
-การจราจรและการป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 

 

-สุขภาพดีมีสุข 

-สุขวิทยาส่วนบุคคล 
เรื่องการดูแลสุขภาพ

ร่างกาย (personal 

hygiene) 

-สุขาภิบาลอาหาร 
-การสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 2  -การป้องกันโรคติดต่อนำโดย
แมลง โรคติดต่อทางเดินหายใจ 
และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
-การสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค  

-งานอนามัยแม่และเด็ก  

-โภชนาการและ
พัฒนาการสมวัย การ
ดูแลสุขภาพในช่องปาก 

-สุขภาพจิต อยู่เมืองไทยให้
มีความสุข บทบาทอสต.ใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

และการกู้ชีพ (CPR และ 

AED)(App : Thai 
First aid ) * 

การประชุมกลุ่ม เรื่อง
บทบาทหน้าที่ของ อสต. 
และการสร้างเครือข่าย
แบบมีส่วนร่วม 
ความสำเร็จนำเสนอ
และมอบหมายภารกิจ 

พิธีปิดการอบรม มอบ
ใบประกาศนียบัตร 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก : คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , พ.ศ.2558 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม เวลา 10.30 น.และ 14.30 น. 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 



หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 (2 วัน) 

 

วันที่   ภาคเช้า (08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.) 

วันที่ 1  ลงทะเบียน

Pretest 
 พิธีเปิดการ
อบรม และ
ชี้แจง
วัตถุประสงค์ 

 -การดำเนินงาน 3 อ.2 ส.ในชุมชนโดยวิถี   
ครูบา งานหน้าหมู่ จิตอาสาพระราชา 

-บทบาทอสม.4.0 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็น
ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ เชิญชวนคนเลิกสูบ
บุหร่ี  

-การเข้าถึงสื่อคลังสุขภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

-การเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (HL) และพฤติกรรม

สุขภาพ (HB) 

การดำเนินงาน
อาหารปลอดภัยใน
ชุมชน และการใช้
ยาท่ีเหมาะสม 

ฝึกปฏิบัติการทดสอบ
อาหารปลอดภัย 

วันที่ 2  บทบาท อสม.กับระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

การปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ 

ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการกูช้ีพ 

(CPR และ AED) 

(App : Thai First 
aid ) * 

การจัดทำแผนงาน/
โครงการ และการ
ขับเคลื่อนแบบมีส่วน
ร่วม ความสำเร็จ
นำเสนอแผนงาน/
โครงการและ
มอบหมายภารกิจ 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/04-59.pdf  

   และ http://phc.moph.go.th หัวข้อ อสม.4.0 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

 

http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/04-59.pdf
http://phc.moph.go.th/


 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย 6 หน่วยวิชาหลัก ดังนี้ 
1.การดำเนินงาน 3 อ.2ส.ในชุมชน และจิตอาสา  เนื้อหาประกอบด้วย   
  1.1หลักการและแนวคิดการพึ่งตนเอง ปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขภาพดี และจิตอาสา จำนวน 1ชั่วโมง 

         1.3 การดูแลตัวเองเพ่ือให้ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วย 3 อ.2 ส. คือ อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
                       และผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1ชั่วโมง 

  1.4 การกิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุและบริบทของสังคมและชุมชน จำนวน 1ชั่วโมง 
2. การเป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสุขภาพชุมชน การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ และการเชิญชวนคนเลิกสูบบุหรี่  จำนวน 1 ชัว่โมง 

3. การเข้าถึงคลังสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำไปใช้ประโยชน์ และการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)  

    และพฤติกรรมสุขภาพ (HB) จำนวน 1 ชั่วโมง 

4.การดำเนินงานอาหารปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย 
  2.1 ความหมายของอาหารปลอดภัย การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน การใช้ยาที่เหมาะสม โดยบทบาท อสม.  
  2.3 การทดสอบหาผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนในอาหาร  
5.บทบาท อสม.กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ จำนวน 4 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย  
 4.1 เครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน บทบาทอสม.กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   โทร 1669 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) การเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยทางถนน ความหมาย ความจําเป็น และความสําคัญของจัดการป้องกันและเฝ้าระวัง อุบัติเหตุทางถนนของชุมชน 
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กฎระเบียบเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนน แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บทบาท อสม.ในการจัดการ
ป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
 2) แนวทางการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน การรับรู้และแจ้งเหตุ (ส่งต่อข้อมูล) ประเมินสภาพผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการกู้ชีพ (CPR และ AED) (App : Thai First aid ) ลักษณะการฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติไป พร้อม ๆ กัน  
6.การจัดทำแผนงาน และการขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ชั่วโมง 

 



 

 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรือนจำ (อสรจ.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 

  ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายการศึกษา และพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดลำพูน 

 

วันที่   ภาคเช้า (08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.) 

วันท่ี 1  ลงทะเบียน

Pretest 
  

พิธีเปิดการ
อบรม และ

ชี้แจง
วัตถุประสงค ์

การสาธารณสุขมูลฐาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน วิทยากร นางพวงผกา  
สุริวรรณ หัวหนา้กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ลำพูน 

บทบาท หน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขในเรือนจำ 
(อสรจ.) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร
ความรอบรูด้้านสุขภาพ วิทยากร นายพัฒฑณา อินทะ
ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ลำพูน และ
นายวิศณุพงษ์  เอ็นเมืองเหล็ก นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประตูป่า 

การดูแลผู้มีปญัหาสุขภาพจติ/จติเวช และผู้
ที่ใช้สารเสพตดิ 
วิทยากร นางพัชรี   วีรพันธ์ุ นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ และนายจริญ   
จินาเดช นักวิชาการสาธารณสุขำนาญการ 
สสจ.ลำพูน 

วันท่ี 2  อาหารและยาที่ปลอดภัย การเฝ้าระวังผลติภณัฑส์ุขภาพ สื่อsocial การใช้
สมุนไพรรักษาโรค ฝึกปฏิบัติการทดสอบอาหารปลอดภัย 
วิทยากร ภก.สาธติ  เจรญิพงษ ์ภก.วิมลพรรณ  จันทร์หอม กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

การเฝา้ระวัง ควบคุม สนับสนุนการรักษา การป้องกัน
โรคตดิต่อ และปัญหาสุขภาพ 
วิทยากร นางบุญทิน  จิตรส์บาย  หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 

การบริหารร่างกาย ฝึกการยึดเหยียด
กล้ามเนื้อ วิทยากร นายพัฒฑณา อินทะชัย 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

วันท่ี 3  สุขภาพดมีีสุข การดูแลสุขภาพตนเอง การให้การบริการสาธารณสุข 
วิทยากร  นางจรรยา  ธัญน้อม นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.ลำพูน 

การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์เบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพ (CPR และ 
AED) (App : Thai First aid ) *  วิทยากร นายสมมิตร   ฝั้นต๊ะ  และ นายวรภพ  ไชยลาภ  นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ กลุม่งานสขุศึกษา โรงพยาบาลลำพูน 

วันท่ี 4  ฝึกปฏิบัติการวดัสัญญานชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และการกู้ชีพ  การบริหารร่างกาย 

วันท่ี 5  การสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

วิทยากร เรือนจำจังหวัด

การเฝ้าระวัง ควบคมุ การสนับสนุน
การรักษา การป้องกันโรคติดต่อ และ
ปัญหาสุขภาพในเรือนจำ 

ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนงาน/โครงการ และการ
ประเมินผลความสำเร็จนำเสนอแผนงาน/โครงการและ
มอบหมายภารกิจ 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 



ลำพูน วิทยากร เรือนจำจังหวัดลำพูน วิทยากร เรือนจำจังหวัดลำพูน 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://phc.moph.go.th 

 *ตารางการอบรมสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม  

 

ตารางการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ อสม.4.0 (2 วัน) ปี 2562  วันที.่..... พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 

วันที่                               ภาคเช้า 

08.30 – 09.00    09.00 – 10.30        10.30 – 12.00 
ภาคบ่าย 

  13.00 – 14.00                14.00 – 15.00            15.00 – 16.30     
วันที่ 1  Pretest  หลักการ แนวคิด 

แนวทางการ
ขับเคลื่อนตำบล
จัดการสุขภาพ 

สถานการณ์สุขภาพ 5 
กลุ่มวัย และแนวทางการ
พัฒนา 

อสม.กับการเป็นต้นแบบ
สุขภาพชุมชนและแนว
ทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมชุมชน/บทบาท  
ของอสม.เพื่อเป็นพี่เลี้ยง 
อสค. 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข อสม.
4.0 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ /ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ป้องกัน
ไตเสื่อม 

วันที่ 2  การประชุมระดมสมองปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน 

ลงพื้นที่สำรวจชุมชน ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผน
งาน/โครงการ และการ
ประเมินผลความสำเร็จ 

นำเสนอแผนงาน/
โครงการและ
มอบหมายภารกิจ 

Post test 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

  

 

 

http://phc.moph.go.th/


 

 

 

 

 

ตารางการอบรม อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 3 หลักสูตร (1 วัน) ปี 2561 

วันที่        มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

หลักสูตร   ภาคเช้า 

  08.30 – 10.30 น.                                10.30 – 12.00 น. 
ภาคบ่าย 

13.00 – 14.30 น.                       14.30 – 16.30 น.     
การดูแล
ผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรัง

CKD 

บ ท บ าท ข อ งอ าส าส มั ค ร
ประจำครอบครัว 

ความรู้เรื่องไต /การดูแลผู้ป่วยไต
เรื้อรัง (อาหาร , การกินยา,การ
ออกกำลังกาย,จิตใจ) 

การประเมินภาวะเสี่ยงโรคไต สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้ากับการรักษาโรคไต 

การดูแล
ผู้ป่วย
สูงอายุ
ระยะยาว 

LTC 

บทบาทของอาสาสมัคร
ประจำครอบครัว 

การดูแลสุขภาพครอบครัว และ
ผู้สูงอายุ 

การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว 

อาหารผู้สูงอายุ / การดูแลช่องปาก  
การใช้ยาในผู้สูงอายุ /การจัด
สภาพแวดล้อมในบ้าน 

ฝึกปฏิบัติการดูแลใช้สายสวน
ปัสสาวะ / สายหลอดอาหาร 
กายภาพบำบัด 

การดูแล
ผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อ

บทบาทของอาสาสมัคร
ประจำครอบครัว 

การดูแลสุขภาพครอบครัว และ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง  

การประเมินความเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 



เรื้อรัง 

NCDs 
*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 (2 วัน) 

 

วันที่   ภาคเช้า ภาคบ่าย 

วันที่ 1  ลงทะเบียน

Pretest 
  

พิธีเปิดการอบรม 
และชี้แจง

วัตถุประสงค์ 

การดำเนินงาน 3 อ.2 ส.
ในชุมชนโดยวิถีครูบา 
งานหน้าหมู่ จิตอาสา
พระราชา 

การดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน ฝึกปฏิบัติการทดสอบ
อาหารปลอดภัย 

วันที่ 2  การจัดการขยะและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

บทบาท อสม.กับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

การปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ และการกู้ชีพ 

(CPR และ AED) 

(App : Thai First 
aid ) * 

ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผน
งาน/โครงการ และการ
ประเมินผลความสำเร็จ
นำเสนอแผนงาน/โครงการ
และมอบหมายภารกิจ 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 

* อ้างอิงหลักสูตรจาก http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/04-59.pdf 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม 
1.การดำเนินงาน 3 อ.2ส.ในชุมชน  เนื้อหาประกอบด้วย   
  1.1หลักการและแนวคิดการพึ่งตนเอง จำนวน 1ชั่วโมง   1.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขภาพดี จำนวน 1ชั่วโมง 

         1.3 การดูแลตัวเองเพ่ือให้ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วย 3 อ.2 ส. คือ อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
                       และผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1ชั่วโมง 

  1.4 การกิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุและบริบทของสังคมและชุมชน จำนวน 1ชั่วโมง 
2.การดำเนินงานอาหารปลอดภัย เนื้อหาประกอบด้วย 
  2.1 ความหมายของอาหารปลอดภัย  จำนวน 1ชั่วโมง  2.2 การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยบทบาท อสม. จำนวน 1ชั่วโมง 
  2.3 การทดสอบหาผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 1ชั่วโมง 
3.การดำเนินงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 1ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย  
 3.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   3.2. ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขาภิบาลน้ำสะอาด  
 3.3 แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  3.4 บทบาทประชาชน ผู้นำ และอสม.ในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
3.5ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เช่นการจัดการขยะ การจัดหาน้ำสะอาด ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ 
4.บทบาท อสม.กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย  
 4.1 เครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน บทบาทอสม.กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   โทร 1669 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) การเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยทางถนน ความหมาย ความจําเป็น และความสําคัญของจัดการป้องกันและเฝ้าระวัง อุบัติเหตุทางถนนของชุมชน 
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กฎระเบียบเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ถนน แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บทบาท อสม.ในการจัดการ
ป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน แบบมีส่วนร่วม 



 2) แนวทางการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน การรับรู้และแจ้งเหตุ (ส่งต่อข้อมูล) ประเมินสภาพผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการกู้ชีพ (CPR และ AED) (App : Thai First aid ) ลักษณะการฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติไป พร้อม ๆ กัน  

 

 

แผนการอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร อสม.นกัจัดการสุขภาพตามกลุ่มวยั ประจำปี 2559 จงัหวัดลำพูน 

อำเภอ วันที่ สถานที่ จำนวนอสม.
เป้าหมาย 

รวม 

เวียงหนองล่อง วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ   เวียง
หนองล่อง 

อสม.นักจัดการ 18 คน  
อสม.ศสมช. 18 คน  

36 คน 

ป่าซาง  วันที่10 -11  มีนาคม 2559 ห้องประชุมรพ.ป่าซาง อสม.นักจัดการ 54 คน  
อสม.ศสมช. 36 คน 

90 คน 

บ้านโฮ่ง  วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ห้องประชุมรพ.บ้านโฮ่ง อสม.นักจัดการ 30 คน  
อสม.ศสมช. 20 คน 

50 คน 

แม่ทา วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2559 ห้องประชุม รพ.สต.ทาขุมเงิน อสม.นักจัดการ 36 คน  
อสม.ศสมช. 20 คน 

56 คน 

ทุ่งหัวช้าง  วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง อสม.นักจัดการ 18 คน  
อสม.ศสมช. 8 คน 

26 คน  

ล้ี วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ห้องประชุม รพ.ลี้ อสม.นักจัดการ 48 คน  
อสม.ศสมช. 30 คน 

78 คน  

บ้านธิ วันที่ 7 – 8  เมษายน 2559 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง 
อ.เมืองลำพูน 

อสม.นักจัดการ 12 คน  
อสม.ศสมช. 8 คน 

20 คน 

เมืองลำพูน   วันที่ 7 – 8  เมษายน 2559 ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง 
อ.เมืองลำพูน 

อสม.นักจัดการ 90 คน  
อสม.ศสมช. 40 คน 

130 คน  

   รวม 486 คน  



งบประมาณ 350 บาท / คน / 2 วัน  รวมค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าเดินทางอสม.          

 

 

 

ตารางการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวยั พื้นท่ีตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (2 วัน) 

 

วันที่   ภาคเช้า ภาคบ่าย 

วันที่ 1  Pretest  หลักการ แนวคิด 
แนวทางการ

ขับเคลื่อนตำบล
จัดการสุขภาพ 

สถานการณ์สุขภาพ 5 
กลุ่มวัย และแนวทางการ
พัฒนา 

อสม.กับการเป็นต้นแบบสุขภาพชุมชนและแนว
ทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชน 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดย
แพทย์แผนไทย (วิทยากรจาก
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่) 

วันที่ 2  การประชุมระดมสมองปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน 

ลงพื้นที่สำรวจชุมชน ประชุมกลุ่มเพื่อ
วางแผนงาน/โครงการ 
และการประเมินผล
ความสำเร็จ 

นำเสนอแผนงาน/
โครงการและ
มอบหมายภารกิจ 

Post test 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 (2 วัน) 

 

วันที่   ภาคเช้า ภาคบ่าย 

วันที่ 1  ลงทะเบียน

Pretest 
  

พิธีเปิดการอบรม 
และชี้แจง

วัตถุประสงค์ 

การดำเนินงาน 3 อ.2 ส.
ในชุมชนโดยวิถีครูบา 
งานหน้าหมู่ 

การดำเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน ฝึกปฏิบัติการทดสอบอาหาร
ปลอดภัย 

วันที่ 2  การจัดการขยะและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

การแก้ไขปัญหาเอดส์ใน
ชุมชน 

ประชุมกลุ่มเพื่อ
วางแผนงาน/โครงการ 
และการประเมินผล
ความสำเร็จ 

นำเสนอแผนงาน/
โครงการและ
มอบหมายภารกิจ 

Post test  
พิธีปิดการอบรม 

 

*ตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม 

1.การดำเนินงาน 3 อ.2ส.ในชุมชน  เนื้อหาประกอบด้วย   

  1.1หลักการและแนวคิดการพึ่งตนเอง    1.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขภาพดี  

         1.3 การดูแลตัวเองเพื่อให้ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วย 3 อ.2 ส. คือ อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย 

                            การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหร่ี 

  1.4 การกิจกรรมดูแลและส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุและบริบทของสังคมและชุมชน 

2.การดำเนินงานอาหารปลอดภัย เนื้อหาประกอบด้วย 

  2.1 ความหมายของอาหารปลอดภัย    2.2 การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยบทบาท อสม.  

  2.3 การทดสอบหาผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนในอาหาร 

3.การดำเนินงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื้อหาประกอบด้วย  

 3.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  3.2. ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขาภิบาลน้ำสะอาด  

 3.3 แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 3.4 บทบาทประชาชน ผู้นำ และอสม.ในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 5.ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่นการจัดการขยะ การจัดหาน้ำสะอาด ปัญหา

หมอกควันในพื้นที่ 

4.การแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน เนื้อหาประกอบด้วย  

 4.1 การประเมินสถานการณ์เอดส์ในชุมชน 



 4.2 การเข้าถึงระบบบริการ การป้องกันและการรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 

 4.3 การเลือกปฏิบัติและการตีตราผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

 


