
 

 

หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

ระดับการแสดงผล ระดับจังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 22. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำ

บ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

คำนิยาม        ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มี

ภาวะพ่ึงพิง  

       อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หรือ อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนา

ศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

       อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง อสม. ที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน มีความรู ้และทักษะในการดูแล

สุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

      คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

- - ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์  1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพ

คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพ

ชีวิตดี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 

2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ครอบคลุมทุก

หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 240,000 คน (เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย 3 คน) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. ซึ่งมีการลงทะเบียน 2 ช่องทาง ดังนี้ 



 

 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ี รพ.สต./รพช./รพท./หน่วย

บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่นำข้อมูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลงใน

เว็บไซต์ฐานข้อมูล www.thaiphc.net  

    2. อสม. รายงานผลผ่าน Application “SMART อสม.” ด้วยตนเอง 

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

รายการข้อมูล 1 จำนวน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 

รายการข้อมูล 2 จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 

รายการข้อมูล 3 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

รายการข้อมูล 4 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน  

    =  (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2)  X 100 

2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน  

    มีคุณภาพชีวิตที่ดี =  (รายการข้อมูล 3/รายการข้อมูล 4)  X 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2563: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. มีหลักสูตรการพัฒนา  

   อสม. หมอประจำบ้าน 

2. มีการชี้แจงแนวทางสู่ 

   การปฏิบัติ 

มี อสม. หมอประจำบ้าน 

10,000 คน 

1. มี อสม. หมอประจำบ้าน 

80,000 คน (สะสม) 

2. อสม. กลุ่มเป้าหมายมี

ศักยภาพเป็น อสม. หมอ

ประจำบ้าน ร้อยละ 70 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 

วิธีการประเมินผล :   เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด  
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดำเนินงาน 

2. หลักสูตร อสม. เป็นหมอประจำบ้าน 
3. ฐานข้อมูล อสม. หมอประจำบ้าน บนเว็บไซต์ www.thaiphc.net   
4. Application “SMART อสม.” 

http://www.thaiphc.net/


 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การดูแลจาก อสม. หมอ
ประจำบ้าน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละ - - - 

      เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่มีข้อมูลพ้ืนฐาน(Baseline) 
 ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

   ชื่อ นายนัตถะวุฒิ    ภิรมยไ์ทย  
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724  
   โทรศัพท์มือถือ : 081-8955723 
   โทรสาร : 02149 5645    E-mail : natwutp@gmail.com 
   สถานที่ทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

  ชื่อ นางศุภัคชญา    ภวังคะรัต   
  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 
  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740 โทรศัพท์มือถือ : 084-
3614662 
  โทรสาร : 02149 5645  E-mail : cherryphc@gmail.com 
  สถานที่ทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

  ชื่อ นางสาวรตี สงวนรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740   
  สถานที่ทำงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 


