
นางอัญธิกา  ชัชวาลยางกูร    

 ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ความกาวหนาการพัฒนา อสม. 4.0 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนสูการปฏิบัติ 

ปงบประมาณ 2561 

ระหวางวันท่ี 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมโคโควิว ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 



• ประเทศไทยกาวเขาสู “สังคมดิจิทัล” 

 ปจจุบันขอมูลขาวสารสามารถสงตอถึงกันไดอยางรวดเร็วทําใหการ
สื่อสารขอมูลที่ถูกตองเปนสิ่งที่สําคัญ 

• นโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยใหเขาสู ประเทศไทย 4.0  
มุงเนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

     การยกระดับคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขรวมสูสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 

• กรม สบส. พัฒนาศักยภาพ อสม.          อสม. 4.0  

ความสําคัญและท่ีมา 



1. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลได 

2. มีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 

3. มีจิตอาสาและเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

    ดานสุขภาพ 

อสม. 4.0 



วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนา อสม. ใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Literacy) 

2. เพ่ือพัฒนา อสม. ใหมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)  

ผานระบบการสื่อสารดิจิทัล 

3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

ดานสุขภาพ 
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ขอบเขตการดําเนินงาน 

• อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน (ทุกตําบลๆ ละ 30 คน) 

และ อสม. ที่มี Smart phone รวมทั้งสิ้น จํานวน 300,000 คน 
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พนส. เขตสุขภาพท่ี 
อสม.นักจัดการฯ  

ตบ.ละ 30 

อสม. กลุมอื่นๆ ท่ีมี smartphone  

(รอยละ 9.1 ของ อสม.กลุมอื่นๆ) 
รวม (เขต) 

รวม 

(พนส.) 

เหนือ 

1 23,070 9,954 33,024 

68,008 2 12,780 5,276 18,056 

3 12,600 4,328 16,928 

กลาง 

4 21,390 3,953 25,343 

70,414 5 19,050 4,906 23,956 

6 15,930 5,185 21,115 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

7 19,800 7,740 27,540 

111,899 
8 19,320 7,907 27,227 

9 22,830 9,696 32,526 

10 18,390 6,216 24,606 

ใต 11 15,540 5,472 21,012 21,012 

ชายแดนใต 12 16,950 4,217 21,167 21,167 

กอง สช. 13 - 7,500 7,500 7,500 

รวมท้ังสิ้น 217,650 82,350 300,000 300,000 



     เกณฑการประเมิน 

อสม. 4.0 เกณฑการประเมิน 

1. สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลได 

    (Digital Literacy) 

สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล เชน application สมารท 

อสม. หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีกําหนดได 

2. มีความรอบรูดานสุขภาพ  

    (Health Literacy) 

มีความรอบรูดานสุขภาพในเรื่องการปฐมพยาบาล

เบื้องตนหรือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีกําหนด 

3. มีจิตอาสาและเปนผูนํา 

    การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ 

มีทักษะปฏิบัติการใหการชวยเหลือสังคมดานปฐม

พยาบาลเบื้องตนและชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด : รอยละของ อสม. กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

           เปน อสม. 4.0 ตามเกณฑที่กําหนด 

คาเปาหมาย :   

1. รอยละ 70 ของ อสม. กลุมเปาหมายมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน 

2. รอยละ 35 ของ อสม. ที่มีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนมีทักษะ

การชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
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เกณฑ/เปาหมายการประเมินผล Small Success 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1) จัดทําแนวทางฯ  

2) จัดทําเครื่องมือใน 

การพัฒนาศักยภาพ 

อสม. 

3) ประสานความ

รวมมือกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

4) ถายทอดแนวทางสู

การปฏิบัติใหแกผูท่ี    

เกี่ยวของ 

1) สนับสนุนแนวทาง/ 

คูมือ สื่อความรู 

งบประมาณ 

ใหแกผูท่ีเกี่ยวของ 

2) ดําเนินการพัฒนา 

ศักยภาพ อสม. ตาม

รูปแบบท่ีกําหนด  

จํานวน 300,000คน 

รอยละ 35 ของ  

อสม. กลุมเปาหมาย

มีความรูเรื่องการ

ปฐมพยาบาล

เบื้องตน 

  

1) รอยละ 70 ของ  

อสม. กลุมเปาหมายมี

ความรูเรื่องการปฐม

พยาบาลเบื้องตน 

2) รอยละ 35 ของ 

อสม. ท่ีมีความรูเรื่อง

การปฐมพยาบาล

เบื้องตน มีทักษะการ

ชวยฟนคืนชีพขั้น

พ้ืนฐาน 



ต.ค. 60 ม.ค. 61 

31 ต.ค. 60 

 

ประชุมกําหนด

แนวทางพัฒนา  

พ.ย. 60 

- พัฒนา App 

(ITกรม) 

- วันท่ี 22 

ประชุมบูรณาการ

เน้ือหาความรู

รวมกับกรม

วิชาการ 

- ถายทอด

แนวทางให สสจ. 

- เริ่มใชงานจริง 

- จัดทําเครื่องมือ

ท่ีใชในการ

ประเมิน 

- สนับสนุน

แนวทาง/คูมือ/

สื่อความรูให

ผูเก่ียวของ 

มี.ค. 61 

20 มี.ค.  

Kick Off  

การใชงาน App 

 

- สื่อสาร/ถายทอด

ความรู 

- พัฒนาระบบการ

รายงานผล 

 

ธ.ค. 60 

- พัฒนา App 

(ITกรม) 

- วันท่ี 12-13 

ถายทอดแนวทาง

ให พนส. และ 

สบส.เขต 

- จัดทําแผน

สื่อสารสุขภาพราย

เดือน (กอง ส) 

ก.พ. 61 

- สนับสนุน 

สงเสริมการใช

งาน App ใน

พ้ืนท่ี 

- สนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ 

อสม. 

- สื่อสาร/

ถายทอดความรู 

-  ติดตาม

ความกาวหนา 
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แผนการดําเนินงาน 



เม.ย.61 ก.ค. 61 พ.ค. 61 

- สื่อสาร/

ถายทอดความรู 

- ติดตาม

ความกาวหนา 

ก.ย. 61 

- สื่อสาร/ถายทอด

ความรู 

- รวบรวมผล 

วิเคราะห และ

สรุปผลการ

ดําเนินงานเสนอ

ผูบริหาร 

มิ.ย. 61 

- สื่อสาร/ถายทอด

ความรู 

- ติดตาม

ความกาวหนา 

ส.ค. 61 

- สื่อสาร/

ถายทอดความรู 

- สุมประเมินผล 
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- พัฒนาระบบ

การรายงานผล 

- สื่อสาร/

ถายทอดความรู 

- ติดตาม

ความกาวหนา 

 

- สื่อสาร/ถายทอด

ความรู 

- สุมประเมินผล 

แผนการดําเนินงาน (ตอ) 



ขอบคุณคะ 
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