
งานสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู



1.การคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563

• ปี 2562
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 สาขา

• อสม.ดีเด่นจังหวัดล าพูน จ านวน 8 สาขา และได้รับคัดเลือก
เป็นอสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 1 สาขา สาขาสุขภาพจิต
ชุมชน      และได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นของสภาการ
สังคมสงเคราะห์ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

ปี 2563
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 12 สาขา

• กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มสาขาการจัดการโรคไม่ติดต่อ 

• สาขาการจัดการสุขภาพ เป็น สาขาการจัดการสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

• คัดเลือกอสม.ดีเด่น วันที่ 11 ธค.2562 และพัฒนา
ศักยภาพอสม.ดีเด่น วันที่ 13 ธค.2562

• คัดเลือก   อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคในวันที่ 19 ธค. 2562
ณ ศูนย์พัฒนาการสสม.ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ 



2. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลอสม.และบุคคลในครอบครัว 

• เดิม 
• ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือใน
การรักษาพยาบาล ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2543

• แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2547 ให้อสม.เป็นผู้มีสิทธิ ตามข้อ 8(19) 

• แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 แก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 
8 ทวิ  ดังนี้

• อสม.ปฏิบัติงานไม่ครบ 10 ปี ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ อัตราร้อย
ละ 50

• อสม.ปฏิบัติงานครบ 10 ปีขึ้นไป หรือถ้าไม่ครบ 10 ปีแต่เป็น อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัด เขต ภาค ชาติ ได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษ 

ปี 2563
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 7 พ.ศ....

• พัฒนาระบบสวัสดิการว่าด้วยการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ
และค่าอาหารพิเศษ ส าหรับ อสม. (ยกเว้นค่าห้องพิเศษให้ 
อสม.ทุกคน) 

• พิจารณาของบประมาณอื่นนอกเหนือจาก UC มาสนับสนุนให้
โรงพยาบาลที่มีปัญหาด้านเงินบ ารุงเพื่อให้สามารถจัดบริการห้อง
พิเศษแก่อสม.ได้



2. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือใน
การรักษาพยาบาล อสม.และบุคคลในครอบครวั 

• เดิม 
• ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือใน
การรักษาพยาบาล ฉบับที่ 1-6 พ.ศ.2543

• บุคคลในครอบครัว อสม. ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษ อัตราร้อยละ 
50 

• พ.ศ.2553 กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือ ขอความร่วมมือหน่วย
บริการช่วยเหลือ อสม.และญาติดังนี้

• ยกเว้นค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษให้กับอสม.ทุกคน 

• ยกเว้นค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ ให้บุคคลในครอบครัว อสม.ที่
ปฏิบัติงานมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป หรืออสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ขึ้นไป  

ปี 2563
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 7 พ.ศ....

• บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 
อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ได้รับสิทธิ์คงเดิม) 

• ปรับปรุงระบบการใช้สวัสดิการของ อสม.ผ่านบัตร Smart 
Card อสม. โดยไม่ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ส่วนญาติต้องมีใบรับรอง



3. การพัฒนาระบบสวัสดิการ อสม.

• ปี 2562
• ก่อต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย 

• ยกร่างระเบียบสมาคม 6 – 15 พย. 2562

• จัดตั้งระบบส านักงาน ฌกส. พย. 2562

• เปิดรับสมัคร พย.-ธค. 2562

• ประชุมใหญ่ คัดเลือกคณะกรรมการ ฌกส. 6 ธ.ค. 2562

• จัดทะเบียนคณะกรรมการ 9 – 13 ธ.ค.2562

ปี 2563
• เริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์ อสม.เสียชีวิต เดือนมกราคม 
2563 ผ่านระบบ E-social กรมบัญชีกลาง หลัง
เสียชีวิตไม่เกิน 7 วัน ธนาคาร ธ.ก.ส.

• หักจากเงินค่าป่วยการที่ผ่านระบบสวัสดิการค่าป่วยการ
ของกรมบัญชีกลาง ศพละ 0.50 บาท ญาติผู้รับ
ผลประโยชน์ได้รับเงินสงเคราะห์ ประมาณ 500,000 บาท

• แต่ละเดือนมีอสม.เสียชีวิตทั่วประเทศประมาณ 200 คน/
เดือน 



3. การพัฒนาระบบสวัสดิการ อสม.

• คุณสมบัติผู้สมัคร 2562
• เป็นอสม.บัญชี 1 ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการ
กรมบัญชีกลาง

• มีบัญชีรับเงินเป็นธนาคาร ธ.ก.ส.ในระบบฐานข้อมูล

• เรียกเก็บเงินตามปฏิทินการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ของ
กรมบัญชีกลาง

• สมัครทางออนไลน์ และส่งเอกสารใบสมัครให้สมาคม ภายใน
เดือนธันวาคม 2562 (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและไม่
ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

ปี 2563
• รับสมัคร อสม.จิตอาสา บัญชี 2 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

• ข้อมูลเพิ่มเติม อสม.จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563    
เสียชีวิต 52 คน ลาออก 308 รวม 360 คน                                   
สาเหตุการตาย  1).มะเร็ง 15 ราย  2).โรคหัวใจ 6 ราย 3).ติดเช้ือใน
กระแสเลือด 6 ราย 4). เส้นเลือดในสมองแตก 4 ราย 5).อุบัติเหตุ
จราจร 3 ราย  6). ไตวาย 3 ราย 7).สมองเสื่อม 2 ราย 8). ฆ่าตัว
ตาย 2 ราย 9). เสียเลือด 1 ราย 10).เบาหวาน 1 ราย ไม่ทราบ 9 
ราย  



4.ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและข้อบังคับ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสขุแห่งประเทศไทย

• ปี 2562
คณะกรรมการทุกระดับ หมดวาระวันที่ 31 ธ.ค.2562 พร้อมกัน
ทั้งประเทศ โดยการคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการทุก
ระดับ วาระ 4 ปี พ.ศ.2563 – 2566 

• เพื่อให้พื้นที่ได้แลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/โรงเรยีนสุขบัญญัติ

• มีรร.ต้นแบบสุขบัญญัติแห่งชาติ 8 แห่ง ทุกอ าเภอ 

• มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ 8 หมู่บ้านทุกอ าเภอ และหมู่บ้าน
ชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ

• มีต าบลต้นแบบสร้างสุขต้นแบบ 2 ต าบล 

ปี 63
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปล่ียน
พฤติกรรม/ต าบลจัดการฯ/รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ       
คงเดิม



5 การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นอสม.หมอประจ าบ้าน

• ปี 2562
• พย.2562 คัดเลือก อสม.หมู่บ้านละ 1 คน เข้ารับการอบรม โดย
คัดเลือกจากประธานชมรมอสม.หมู่บ้าน จ านวน 594 คน

• ธค.2562 ประชุมชี้แจง

• ธค.2562 – มค.2563 อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน  594 คน 
แยกรายอ าเภอ  (ใช้งบของกรมสบส.) 240 บาท/คน หลักสูตร 6 ชุดวิชา
18 ชั่วโมง (ขอแผนการอบรมรายอ าเภอเพื่อสนับสนุนงบ)

• ประเมินผลการอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน 

ปี 2563
• กพ.2563 เพิ่มพูนทักษะ อสม.หมอประจ าบ้านระดับต าบล 
จ านวน 70 คน (ต าบลละ 1 คน ปชก.มากกว่า 15,000 คนได้ 2
คน) 

• จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะทุกเดือน

• การติดตามเยี่ยมเสริมพลังอสม.หมอประจ าบ้าน 

• ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน



6 โครงการจิตอาสา วปร.904 จังหวัดล าพูน

ปี 2562 

• จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์  1 
ครั้ง

• จนท.สสจ.ล าพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด
ทุกครั้ง 

• ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดทุกครั้ง และเพิ่มเติม
กิจกรรม ดังนี้

• กิจกรรมจิตอาสา วปร.904 พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงานสาธารณสุข 12 ครั้ง 

• กิจกรรมจิตอาสา วปร.904 พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานที่
สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการต่าง ๆ 4 ครั้ง/
ปี

ปี 2563 
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ร้อยละความครอบคลุมของการส ารวจข้อมูลบุคลากร ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ท้ังหมด 2,930 คน ส ารวจ 1,828 คน
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ร้อยละความครอบคลุมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของบุคลากรทั้งหมด

จ านวนทั้งหมด 2,923 สมัคร 1,048 คน 
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แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นวก.สธ. จนท.อื่นๆ
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ชื่อแผนภูมิ
ร้อยละการสมัครตามโครงการจิตอาสา 904 วปร. จ าแนกตามวิชาชีพ(จากการส ารวจ




