
 
 
 
 

หลักสูตรการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในโครงการอบรมฟ้ืนฟู อสม. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ขอ้ ๗ สรา้งแรงจูงใจ 
และพัฒนาขดีความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

ตามนโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 
 
 
 
 
 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

    
 
 



หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 

 

คณะทีป่รึกษา 
 นายแพทย์สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
 นายแพทย์สุวัช          เซียศิรวัิฒนา  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 นายธงชัย       สาระกูล   ผู้อํานวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
 นายประยุทธ     แสงสุรินทร ์  นักวิชาการเช่ียวชาญด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 
บรรณาธิการ 
 นางศิรินภา     แพทย์ดี   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 นายจรูญ      เจริญประโยชน์  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 ร.ต.ต.หญิงเรวดี    จิวาลัย   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 นางสาวมนวดี       ประกายรุ้งทอง  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 นางสาวอุดมลักษณ์   มะกรูดอินทร์  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 นายดิเรก       นาคอ่อน  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 
คณะผู้เขียน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 ดร.ปนัดดา      ซิลวา   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ชุดทดสอบและ
ผลิตภัณฑ์ 

 นางขวัญชนก      ประเสริฐนิธิบูรณ์  นักจัดการทั่วไป 
 
กรมควบคุมโรค 
 นางสุภาพร      การย์กวินพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 นางเครือทิพย์      จันทรธานีวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 นางสาววรรณวิภา    จันต๊ิบ   พนักงานราชการ 
 
กรมสุขภาพจิต 
 นางสาวอมรากุล      อินโอชานนท์  นักจิตวิทยาคลินิคชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวภวมัย      กาญจนจิรางกูล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
 
กรมอนามัย 
 นางสาวสุขจริง      ว่องเดชากุล  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ  
 



กรมการแพทย์ 
 แพทย์หญิงนฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ  กรมการแพทย์ 

นางดวงดาว          ไวยปราชญ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันธัญญารักษ์ 
นางญานี              ตราบดี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบัน  ธัญรกัษ์ 
นายสมนึก    เรียนลึก     พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน  สถาบันธัญรักษ์ 

 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 นางนวลจันทร์     จารุปรีชาชาญ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 นางสาวกมลวรรณ    อินต๊ะพันธ์  นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ 
 นางสาวอณิมา      นิยมศิลป  นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 
 
กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

นายไพศาล   เจียนศิริจินดา  ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ 
       ภาคประชาชน ภาคเหนือ 
 นางสุจินดา      สุขกําเนิด  ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ 
       ภาคประชาชน ภาคกลาง 
 นางกมลาภรณ์      คงสุขวิวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 นางจีรวรรณ      หัสโรค ์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 นางศิรินภา      แพทย์ดี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 นายจรูญ      เจริญประโยชน์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข ทุกคนโดยสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นใน
การปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถและส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุภาพภาค
ประชาชน โดยระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ ดําเนินการอบรม อสม. เช่ียวชาญ ๒๐๐,๐๐๐ คน การอบรมเป็นภารกิจ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด การสนับสนุนของส่วนกลาง ด้วยการสนับสนุนหลักสูตรการอบรม 
อสม. เช่ียวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสนับสนุนงบประมาณในการอบรม อสม.เป้าหมาย 
 
 ดังน้ัน จึงเป็นภารกิจของคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านเช่ียวชาญ (อสม. เช่ียวชาญ) ชุดน้ี ดําเนินการจัดทําหลักสูตรฉบับน้ีขึ้นมา โดยจัดประชุมรวม ๓ 
คร้ัง ซึ่งเน้ือหาประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อแนะนําการใช้หลักสูตร ส่วนที่ ๒ โครงสร้างหลักสูตร 
(รวมวัตถุประสงค์ มาตรฐานหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา) ส่วนที่ ๓ แผนการสอน ส่วนที่ ๔ คําถาม สําหรับ
การประเมินผลก่อนและหลังการอบรม 
 
 หนังสือเล่มน้ี จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา อสม. อย่างต่อเน่ือง โดยจะพัฒนาต่อยอดให้ อสม. เป็นผู้มี
ความรู้ และทักษะการเช่ียวชาญแต่ละด้าน เช่น ด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เมื่อส่งเสริมให้มีความสามารถมากขึ้น 
จะก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมายในชุมชน ประชาชนสามารถได้รับบริการ และพึ่งตนเองได้สูงข้ึนในอนาคตต่อไป 
 
        กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
       กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

           หน้า 
คํานํา           
  
สารบัญ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อแนะนําการใช้หลักสูตร      ๑ 

  
แบบรายงาน         ๗ 
 
ส่วนที่ ๒  โครงสร้างหลักสูตร       ๑๐ 

  
ส่วนที่ ๓  แผนการสอน       ๓๘ 
 
ส่วนที่ ๔  คําถามสําหรับการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม  ๗๓ 
 
ส่วนที่ 5  องค์ความรู ้        ๙๐ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อแนะนําการใช้หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
ความเป็นมา                   

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย นิยาม รายการข้อมูลตัวชี้วัดการขบัเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
นโยบาย โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย นิยาม รายการข้อมูล หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ระบบข้อมูลที่

จัดเก็บ 
ข้อ ๗ โครงการ

อบรมฟื้นฟู
ความรู้ อสม. 

๑๘. จํานวน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน 
(อสม.)  
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ในพื้นที่ รพ.สต. 
โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลศูนย์ 
และเขตเมือง 
จํานวน ๒๗๔,๙๔๔ 
คน 

การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
หมายถึง การสง่เสริม 
สนับสนุนให ้อสม. ในพื้นที่
โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลศูนย์ และเขต
เทศบาลมีความสามารถใน
การพัฒนาสาธารณสุขตาม
แนวพระราชดําริ เร่งรัด
มาตรการการสร้างสุขภาพ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อลด
อัตราป่วย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ  

๑. รายงานการ
อบรมฟื้นฟู อสม. 
เชี่ยวชาญ 
- จํานวน อสม. 
เป้าหมาย (คน) 
- จํานวน อสม.  
ที่อบรม (คน) 
- ประเมินความรู้ 
ก่อนอบรม (คะแนน) 
- ประเมินความรู้ 
หลังอบรม (คะแนน) 
จํานวนชุดอุปกรณ์ 
การปฏิบัติงาน อสม. 

- กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

รวบรวมข้อมูล
การดําเนิน
โครงการทุก
เดือนเข้าระบบ
รายงานของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธาณสุข 

 
 
 
 
 



 
๓ 
 

นโยบาย โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด เป้าหมาย นิยาม รายการข้อมูล หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ระบบข้อมูลที่
จัดเก็บ 

    เรื้อรัง ภาวะความดัน เช่น 
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิต พัฒนาขีด
ความสามารถ อสม. โดย
สนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่
จําเป็นในการประกอบ
ภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ที่ได้รับการสนับสนุน 
(ชุด) 
 
๒. รายงานการ
อบรมฟื้นฟู อสม. 
การจัดการในภาวะ
วิกฤต 
- จํานวน อสม. 
เป้าหมาย (คน) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๔ 
 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย นิยาม รายการข้อมูลตัวชี้วัดการขบัเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
 
นโยบาย โครงการ/

กิจกรรม
หลัก 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย นิยาม รายการข้อมูล หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ระบบข้อมูล
ที่จัดเก็บ 

    มีเป้าหมายพัฒนา อสม. 
เชี่ยวชาญ จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ คน และพัฒนา 
อสม. การจัดการในภาวะ
วิกฤต จํานวน ๗๔,๙๔๔ 
คน 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
๑. จัดทําหลักเกณฑ์ 
กําหนดหลักสตูรการอบรม 
อสม. 
๒. สนับสนุนงบประมาณ 
และหลักสูตรการอบรม อส
ม. 
๓. ดําเนินการอบรมฟื้นฟู
ความรู้ อสม. 

- จํานวน อสม. ที่
อบรม (คน) 
- ประเมินความรู้
ก่อนอบรม (คะแนน) 
- ประเมินความรู้
หลังอบรม (คะแนน) 
จํานวนชุดอุปกรณ์
การปฏิบัติงาน อสม. 
ที่ได้รับการสนับสนุน 
(ชุด) 
 

  

 



 
 
 
๕ 
 
 

นโยบาย โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด เป้าหมาย นิยาม รายการข้อมูล หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ระบบข้อมูลที่
จัดเก็บ 

    ๔. นิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานของจังหวัด 
๕. สรุปรายงานการ
ประเมินผลดําการดําเนินงาน 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
๖ 

แผนงาน / โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดแผนงานโครงการ 

 
ชื่อแผนงาน/
โครงการ 

ความสาํคญั 
และที่มาของโครงการ 

กรอบแนวคิดการ
ดําเนนิการงาน

โครงการ 

เป้าหมาย 
(หน่วยนบั) 

ตัวชี้วัด 
ความสาํเร็จ 

วิธีการดําเนนิงาน งบประมาณทีไ่ด้รับ พื้นที/่
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

โครงการอบรม
ฟื้นฟู อสม. 
ประจําปี ๒๕๕๔ 

นโยบาย รมว.กระทรวง
สาธารณสุข ขอ้ ๗ สร้าง
แรงจูงใจและพัฒนาขีด
ความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกคน โดยสนับสนุน
อุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็น
ในการปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ใช้ทฤษฎีระบบ ปัจจัย
นําเข้าประกอบด้วย 
หลักสูตร 
กระบวนการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการอบรม 
และการสนับสนุน
งบประมาณ 
กระบวนการคือ การ
ให้จังหวัดดําเนินการ
อบรมและจัดทํา Pre-
Post test ผลผลิตคือ 
จํานวน อสม. ที่ผ่าน
การอบรม 

อสม.
เชี่ยวชาญ 
๒๐๐,๐๐๐ 
คน เฉพาะ
ด้าน  
๑๐ ด้าน 

จํานวน อสม.  
ที่ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 
(๒๐๐,๐๐๐ 
คน) 

๑. จัดทําหลักสูตร 
อสม.เชี่ยวชาญ 
๒. ชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงาน 
๓. สนับสนุน
งบประมาณศูนย์ 
สช.และจังหวัด 
๔. สสจ.ดําเนินการ
อบรมตามแนวทาง
ที่กําหนด 
๕. ติดตาม
ประเมินผลโครงการ

๔๖,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๗๖ จังหวัด  
(ไม่รวม กทม.)  
/กพ.-กย.๕๕ 



 
 
๗ 

แบบรายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี ๒๕๕๕ 
หลักสูตรการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ 

จังหวัด.................................................................... 
ลําดับ อสม.เชี่ยวชาญด้าน วัน/เดือน/ปีที่

อบรม 
สถานที่อบรม กิจกรรม/

รูปแบบวิธีการ 
จํานวน 

อสม.ที่ผา่น
การอบรม 

คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
Pre-
test 

Post-
test 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
หมายเหตุ รายงานผลส่งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนหลังการอบรม หรือ E- MAIL  sirinap_2553@hotmail.com 
  ส่งสาํเนาศูนย์ สช.ทุกแห่งแต่ละภาค  
ผู้รายงาน...................................................................................................................................

mailto:sirinap_2553@hotmail.com


๘ 
 

คําจํากัดความ 
 ความหมายของ อสม. เชี่ยวชาญ หมายถงึ การพัฒนาให้ อสม. มีความรู้ ความสามารถมีทักษะปฏิบัติงานได้ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมขับเคล่ือน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน 
 
คุณสมบัติของ อสม. ที่จะคัดเลือกเป็น อสม. เชี่ยวชาญ 
 ๑. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 ๒. ต้องผ่านประสบการณ์ การทํางานในสาขาน้ัน ๆ  มาก่อนอย่างน้อย ๒ ปี 
 
 
วัตถุประสงคเ์ฉพาะของการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ ๑๐ สาขา 
 ๑. มีความรู้ มทีักษะ ในสาขาน้ัน ๆ อย่างถกูต้อง ตามหลักวิชาการ 
 ๒. สามารถสรา้งการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนในสาขานั้น ๆ 
 ๓. สามารถบรหิารจัดการ วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยเช่ือมโยงและ 
บูรณาการกับแผนของชุมชน/ท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลและจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้ 
 ๔. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ในสาขาน้ัน ๆ ได้ 
 



 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
โครงสรา้งหลักสูตร 

 
 



๑๐ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ (อสม. เชี่ยวชาญ)  ปีงบประมาณ 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 
ลําดับ ชื่อวิชา เวลา 

(ชั่วโมง)
๑ เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุม 
โรคติดต่อ 

๑๒ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อสม. สามารถ 
๑. อธิบายวงจรการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของ
ท้องถิ่นได้ หรือวงจรของปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ได้ 
๒. แนะนําการป้องกันโรค/ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่แก่
ประชาชนในชุมชนได้หรือสนับสนุนการรักษาโรคได้ 
๓. ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด โรค/ปัญหา
สาธารณสุขได้ 
๔. สามารถถ่ายทอดบทเรียนแก่ ชุมชนศูนย์พักพิง ในพื้นที่
ได้ 

๑. อสม. เข้าใจวงจรการ
ระบาดของโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาของท้องถิ่นได้ 
หรือวงจรของปัญหา
สาธารณสุขของพื้นที่ 
๒. อสม. ปฏิบัติการ
แนะนําการป้องกันโรค/
ปัญหาสาธารณสุขของ
พื้นที่แก่ประชาชนใน
ชุมชนได้หรือสนับสนุน
การรักษา 
๓. อสม. ปฏิบัติการ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค/ปัญหา
สาธารณสุขได้ 

โรคเลปโตสไปโรซิส  
(โรคฉี่หนู) 
โรคพิษสุนัขบ้า 
(สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค) 
 

 
 
 
 
 



๑๑ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕    
โครงสร้างหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 
ลําดับ ชื่อวิชา 

เวลา 
(ชั่วโมง)

๒ ๒.๑ เชี่ยวชาญด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

๑๒ ๑. อสม. สามารถบอกความหมายและอธิบายกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพได้ 
๒. อสม. บอกบทบาทของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มอายุได้ 
๓.  อสม. อธิบายวิธีการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแต่ละกลุ่ม
อายุได้ 
๔. อสม. อธิบายกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อสม.เข้าใจความหมาย
และกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพ 
๒. อสม. ปฏิบัติตามบทบาท 
อสม. ในการสง่เสริมสุขภาพ
ภาคประชาชนตามกลุ่มอายุ
ได้ 
๓. อสม. ปฏิบัติแนะนําการ
ส่งเสริมสุขภาพภาค
ประชาชน 
๔. อสม. นําเสนอตัวอย่าง
การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพได้ 
 
 

ศึกษากระบวนการส่งเสริม
สุขภาพภาคประชาชน 
บทบาทหน้าที่ อสม. ใน
การส่งเสริมสุขภาพ แนว
ทางการส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มอายุ 
- แม่และเด็ก 
- เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
- วัยทํางาน 
- วัยทอง 
- วัยสูงอายุ 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
 ๒.๒ การเฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคไม่ติดต่อ)  
 

 เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อสม. สามารถ 
๑. อธิบายวงจรการระบาดของโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาของ
ท้องถิ่นได้ หรือวงจรของปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ได้ 
๒. แนะนําการป้องกันโรค/ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่แก่
ประชาชนในชุมชนได้หรือสนับสนุนการรักษาโรคได้ 
๓. ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด โรค/ปัญหา
สาธารณสุขได้ 
๔. สามารถถ่ายทอดบทเรียนแก่ ชุมชนศูนย์พักพิง ในพื้นที่ได้ 
 

๑. อสม. เข้าใจวงจรการ
ระบาดของโรคไม่ติดต่อที่
เป็นปัญหาของท้องถิ่นได้ 
หรือวงจรของปัญหา
สาธารณสุขของพื้นที่ 
๒. อสม. ปฏิบัติการ
แนะนําการป้องกันโรค/
ปัญหาสาธารณสุขของ
พื้นที่แก่ประชาชนใน
ชุมชนได้หรือสนับสนุน
การรักษา 
๓. อสม. ปฏิบัติการ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค/ปัญหา
สาธารณสุขได้ 

ภาวะความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง 

 
 
 
 
 



๑๓ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
๓ เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม

สุขภาพจิตชุมชน 
๑ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อสม.สามารถ 

๑. สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดสุขภาพจิตเสียของชุมชน 
๒. มีทักษะในการคัดกรองผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งต่อ
บําบัดรักษา 
๓. มีทักษะในการให้คําปรึกษาเบื้องต้น 
๔. มีแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
ชุมชน 

๑. อสม. ตระหนักรู้และ
เข้าใจสาเหตุทีก่่อให้เกิด
สุขภาพจิตเสียของชุมชน 
๒. อสม. ปฏิบัติการคัด
กรองในเรื่องความเครียด 
โรคซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตายได้ 
๓. อสม. ปฏิบัติการให้
คําปรึกษาเพื่องต้นตามหลัก
วิชาการให้การปรึกษา 
๔. อสม. ปฏิบัติการสร้าง
ความมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตชุมชน  

ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ชุมชน แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน
และเทคนิคการสร้าง
ความมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน 
ศึกษาและฝึกทักษะการ
ใช้แบบประเมิน
ความเครียด แบบ
ประเมินโรคซมึเศร้า แบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย   
ศึกษาและฝึกทักษะการ
ให้การปรึกษาเบื้องต้น 
 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 ตารางการอบรม การพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญในการแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน 

วันที่.............................................. 
ณ ................................................................................................ 

 
 

วันที ่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

เว
ลา

 ๑
๒.

๐๐
 –

 ๑
๓.

๐๐
 น

. 
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันที่ ๑ 
พิธีเปิดการอบรม 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
ทิศทางนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โรคสมองติดยาและแนวทางการ
บําบัดรักษา 

บทบาทหน้าที่ อสม. เชี่ยวชาญด้าน
ยาเสพติดในการดูแลเฝ้าระวังปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน 

การประเมินคัดกรองเบื้องต้น
และการช่วยเหลือส่งต่อสําหรับ

ผู้ใช้ยาเสพติด 

วันที่ ๒ 
เทคนิคการจูงใจ และการให้การปรึกษา

เบื้องต้นสําหรับผู้ใช้ยาเสพติด ครอบครับและ
ชุมชน 

การฝึกปฏิบัติ 
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่าน 

การบําบัดรักษาระบบรายงาน 
และการบันทึก Family Folder 

พิธีปิด 
มอบประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๕ 
 

หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเชี่ยวชาญ 
โครงสร้างหลักสูตร  

วัตถุประสงค์รายวิชา 

 

มาตรฐานรายวิชา 

 

คําอธิบายรายวิชา ลําดับ ชื่อวิชา เวลา 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

๑๒ 

ชม. 

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อสม. สามารถ   

๑. ประเมินคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒. ประสานเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการส่งต่อให้เข้า
รับการบําบัดได้อย่างถูกต้อง 

๓. สามารถสร้างระบบเฝ้าระวัง  ป้องกันผู้เสพ
ติดรายใหม่ และผู้เสพติดซ้ําในผู้ที่ผ่านการ
บําบัด 

 

๑. อสม. ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ 

๒ . อสม. เข้าใจวงจรการติดยาเสพติด 
และสาเหตุที่ทําให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

๓. อสม.  ให้คําแนะนําการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการส่งต่อผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อรับการบําบัด 

๔ .   สามารถสร้างระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกัน 

 

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ ความรู้พื้นฐานด้านยาและสารเสพ
ติด แนวทางการบําบัดรักษาที่เหมาะสม 
และการให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด  และผู้ผ่านการบําบัด 

 
 
 
 



๑๖ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
๕ การบริการในศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.)และการสร้าง
หลักประกันสขุภาพ 

๑ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อสม.สามารถ 
๑. อธิบายความหมายและขอบข่ายการให้บริการใน ศสมช.
ได้ 
๒. สามารถจัดเตรียมความพร้อมของ ศสมช.ให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพได้ 
๓. สามารถจัดการระบบ ศสมช.เป็นศูนย์การจัดการด้าน
สุขภาพ 
๔. สามารถสรา้งความเข้าใจให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
เข้าใจและรับทราบในสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพได้ 
๕. สามารถพัฒนา ศสมช.ให้เป็นต้นแบบของการจัดการ
ระบบสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

๑. อสม.เข้าใจความหมาย
ของศูนย์ศสมช.และ
องค์ประกอบภายในที่ทํา
การ ศสมช. 
๒. อสม.เข้าใจขอบข่าย
การให้บริการใน ศสมช. 
๓. อสม.เข้าใจในสิทธิด้าน
หลักประกันสขุภาพต่างๆ
และทราบถึงสทิธิของ
ประชาชนในเขต
รับผิดชอบจนสามารถ
อธิบายหรือให้คําแนะนํา
ถึงการใช้สิทธิด้าน
หลักประกันสขุภาพ 
 

๑. ความหมายของ 
ศสมช./ผู้ปฏิบัติงานผู้มี
ส่วนร่วมและผูใ้ห้การ
สนับสนุน 
๒. องค์ประกอบของที่ทํา
การ ศสมช. 
๓. ขอบข่ายการให้บริการ
ของ ศสมช. 
๔. สิทธิหลกัประกัน
สุขภาพต่างๆ 
๕. การสร้างการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานใน 
ศสมช. 
 

 
 
 
 
 



๑๗ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
    

 
๔. อสม.สามารถจัดการ
ให้ ศสมชเป็นศูนย์กลาง
การดําเนินงานด้าน
สุขภาพ และสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านสุขภาพ 
 

๖. การพัฒนาการ
ดําเนินงานด้านการ
จัดระบบสุขภาพให้เป็น
ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
แผนการเรียนการสอนสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค (สําหรับ อสม. เชี่ยวชาญ) 

เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย ด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วันที่ ............................................................................... 

ณ ............................................................................................................................ 
โครงสร้างหลักสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลา 
ลําดับ ชื่อวิชา 

(ชั่วโมง)
๖ ๒ ๑. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุดทดสอบได้ ๑. หลักการและความสําคัญของชุด

ทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ชีวิตประจําวัน 

การดูแลตนเองและชุมชนด้วย
ชุดทดสอบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

  ๘ ๒. สามารถนําชดุทดสอบไปใช้จริงในชีวิตประจําวัน ๒. รูปแบบและวิธีการใช้ชุดทดสอบ 
    - จัดนิทรรศการตรวจสอบสินค้า
ปลอดสารพิษ  

    - สอนการใช้ชุดทดสอบ 
    - ฝึกปฏิบัติ 

 

  ๒ ๓. สามารถเลือกใช้ชุดทดสอบตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ๓. หลักการเลือกใช้ชุดทดสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาในชุมชนและสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 

(นางปนัดดา  ซิลวา) 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) 
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 

ผู้จัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 

ติดต่อประสานงาน นางขวัญชนก  ประเสริฐนิธิบูรณ์    โทรศัพท์  ๐-๒๙๖๕-๙๗๗๐ ภายใน ๙๘๔๗๙ 



๑๙ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ (อสม.เชี่ยวชาญ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 
ลําดับ ชื่อวิชา 

เวลา 
(ชั่วโมง)

๖.๑ การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
สุขภาพ 

๓ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อสม. สามารถ 
๑. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 
๒. อธิบายแนวทางการดําเนินงานของ อสม. เรื่องการตรวจ
แนะนําผู้ผลิต  ผู้ขาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๓. อธิบายแนวทางการดําเนินงาน เรื่องการเฝ้าระวังปัญหา
ในพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับ
ประชาชนในชุมชนได้ 
๕. สามารถประสานความร่วมมือกับเครือขา่ยพื้นที่ได้ 
 

๑. ความหมายของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง  
๕ ด้าน 
๒. วัตถุประสงค์และ 
แนวทางการดําเนินงาน
ของ อสม.  
๓. วัตถุประสงค์และแนว
ทางการให้ความรู้กับ
ประชาชนในชุมชน 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีทักษะเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ๕ ด้าน 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง เครื่องมือ
แพทย์ และผลติภัณฑ์วัตถุ
อันตราย รวมทั้งบทบาท
หน้าที่ของ อสม. ในชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๐ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ (อสม.เชี่ยวชาญ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 
ลําดับ ชื่อวิชา 

เวลา 
(ชั่วโมง)

๖.๒ การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
สุขภาพมีความสามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้ด้วย
เครื่องมืออย่างง่ายและการ
ส่งต่อ 

๙    

  - การถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องการดูแลตนเองและ
ชุมชนด้วยชุดทดสอบ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ๑. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุดทดสอบได้ 
๒. สามารถนําชุดทดสอบไปใช้จริงในชีวิตประจําวัน 
๓. สามารถเลอืกใช้ชุดทดสอบตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

๑. หลักการและ
ความสําคัญของชุดทดสอบ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในชีวิตประจําวัน 
๒. รูปแบบและวิธีการใช้ชุด
ทดสอบ 
- จัดนิทรรศการตรวจสอบ
สินค้าปลอดสารพิษ 
- สอนการใช้ชุดทดสอบ 
- ฝึกปฏิบัติ 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้ชุดทดสอบ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 
 



๒๑ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
    ๓. หลักการเลอืกใช้ชุดทดสอบ

เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนและ
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑ การส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๒ การดูแลสุขภาพด้วย
หลักการธรรมานามัยเพื่อการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. อสม. รับทราบถึงนโยบายการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. อสม. ตะหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. มีแนวทางในการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชุมชน 
 
 
 
 
 
๑. ทราบถึงความหมายการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
๒. มีแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของชุมชน 
๓. สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
 
 
 
 

๑. สร้างทัศนคติที่ดีในการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจงูใจในการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
๓. สร้างขวัญกําลังใจในการ
พัฒนางาน 
 
 
 
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในองค์ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทย โดยหลักการ 
ธรรมานามัย 
๒. สร้างความคิดริเริ่มการทํา
กิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน 
๓. พัฒนาองค์ความรู้สู่การ 

อธิบายให้ทราบถึงนโยบายการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับประเทศและการ
เชื่อมโยงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ในระดับภูมิภาค และในระดับ
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดทัศนคติเกิด
แรงจูงใจ และเกิดขวัญกําลังใจ
ต่อผู้เข้ารับการอบรม 
 
อธิบายให้ทราบถึงความหมาย
ของหลักการธรรมานามัย
ความหมายของการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม 
- การส่งเสริมสุขภาพทางด้าน
ร่างกาย (กายานามัย) 
 

 
 
 
 



๒๓ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
    ปฏิบัติ - การส่งเสริมสุขภาพทางด้าน

จิตใจ  
(จิตตานามัย) 
- การส่งเสริมสุขภาพชีวิต และ
ครอบครัว (ชีวิตานามัย) ความ
เชื่อมโยงของหลักการธรรมานา
มัยกับการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕    
โครงสร้างหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา ลําดับ ชื่อวิชา เวลา 
(ชั่วโมง)

 ๗.๓ สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานและ
สมุนไพรในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของสมุนไพรแต่ละชนิด
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมลูฐานและสมุนไพรในท้องถิ่น 
๒. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล รักษา และ
ป้องกันโรคชุมชน 
๓. นําสมุนไพรในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

๑. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน และ
สมุนไพรในท้องถิ่น 
๒. เพื่อให้ทราบถึง
ประโยชน์ของสมุนไพร
ในทางยาและทาง
โภชนาการ 
 

อธิบายถึงคุณลักษณะของ
สมุนไพรแต่ละชนิด 
สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
สมุนไพรในท้องถิ่นการ
นําไปใช้ประโยชน์
ทางด้านอาหาร และทาง
ยา แนวทางการพัฒนาต่อ
ยอดการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรในการดูแลรักษา
และป้องกันโรคด้วย
สมุนไพรในท้องถิ่น การ
พัฒนาสมุนไพรเชิงเดี่ยว 
เป็นยาพัฒนาจาก
สมุนไพร   

 
 
 
 



๒๕ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
 ๗.๔ การบริหารร่างกาย 

ด้ายท่าฤาษีดัดตน 
๒ ๑. สามารถบรหิารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน 

๒. สามารถนําความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพตนเองและ
ชุมชน 
๓. เชื่อมโยงองค์ความรุ้สามารถไปใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพ 

๑. ทราบถึงประโยชน์ของ
การบริหารร่างกายด้วย
ท่าฤาษีดัดตน 
๒. ได้รับองค์ความรู้ที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
 

อธิบายให้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของท่าบริหาร
ร่างกาย การดัดตน การดัด
ตนแก้อาการต่าง ๆ และ
การฟื้นฟูสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
  

 
 
 
 
 
 
๗.๕ การนวด อบ ประคบ
สมุนไพร คลายปวด 

 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
๑. สามารถนําความรู้เรื่องการนวด การอบ และการประคบ
สมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพ 
๒. สามารถนําสมุนไพรในท้องถิ่น และสมุนไพรในงาน 
สาธารณสุขมูลฐานมาทําลูกประคบ และยาอบสมุนไพร 
๓. สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สงูขึ้นไป 

ในการส่งเสริมและ
ป้องกันโรค 
๓. ใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ 
 
 
 
๑. ได้รับองค์ความรู้เรื่อง
การนวด การอบ การ
ประคบสมุนไพร 
๒. ได้รับความรู้เรื่อง
กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และ
อาการปวดเมื่อยต่าง ๆ 
 

ข้อห้ามควรระวัง 
การตรวจและวอร์ม
ร่างกายก่อนการฝึกปฏิบัติ 
สาธิต และฝึกปฏิบัติ
บริหารร่างกายด้วยท่า
ฤาษีดัดตน 
 
อธิบายให้ทราบถึงวิธีการ 
ขั้นตอน การนวด การอบ 
และการประคบสมุนไพร 
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ประโยชน์ของ
การนวด การอบ  
 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
    ๓. ได้รับความรู้เรื่องการ

บรรเทาอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ด้วยการนวด 
การอบ และการประคบ
สมุนไพร 

และการประคบสมุนไพร 
ข้อห้ามและระมัดระวัง 
สาธิตและฝึกปฏิบัติการทํา
ลูกประคบสมุนไพร 
กล้ามเนื้อ แขน ขา และ
การประคบสมุนไพรคลาย
กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ตารางการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย                                 

                                                          วันที…่……………………………………………………………………………………. 

                                                           ณ………………………………………………………………………………………….. 

วันที ่
๐๘.๓๐ น.  - ๐๙.๐๐ 

น. ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ 

น. ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

๑ พิธีเปิดการอบรม 
การส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การดูแลสุขภาพด้วยหลักการ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

สมุนไพรในงานสาธารณสุข 
การบริหารร่างกายด้วยท่า
ฤาษี 

    ด้านสุขภาพ 
ธรรมานามัยเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

มูลฐานและสมุนไพรใน
ท้องถิ่น 

ดัดตน 

      ด้านสุขภาพ     

            

๒ สวดมนต์ทําสมาธิ บริหารร่างกายด้วยท่าฤาษี 
การนวด การอบ ประคบ
สมุนไพร 

ฝึกปฏิบัตินวด และประคบ พิธีปิดการอบรม 

    ดัดตน คลายปวดเมื่อย สมุนไพรเพื่อ บรรเทาอาการ มอบประกาศนียบัตร 

        ปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ   

        และเส้นเอ็น   

            
 
 
 
 
 



๒๙ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑ความรู้เรื่องเอดส์
สถานการณ์เอดส์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๒การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

1.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.30 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสะท้อนทัศนคติและความคิดเห็น 
ที่มีต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย และปัญหาเอดส์ 
2. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจทีถู่กต้องเกี่ยวกับ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์  
3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะให้เห็นความจําเป็นในการร่วมมอื
กันป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดการ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 

 
1. เพื่อให้มีความรู้เท่าทันอารมณ์ที่อาจจะนําไปสู่การแสดง
พฤติกรรมที่ตอบสนองอารมณ์ต่างๆ 
2. เพื่อให้มีความรู้เพื่อที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
3. เพื่อฝึกทักษะการประเมินสถานการณ์และการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในบริบทต่างๆ 
4. เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะหลกีเลี่ยงโอกาสเสี่ยง 
หรือเตรียมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 

 

อสม.เข้าใจเรื่องโรคเอดส์ 
รับรู้สถานการณ์การแพร่
ระบาด มีความตระหนัก
ต่อปัญหาเอดส์และ
สามารถให้ความร่วมมือ
มือแก้ไขปัญหาเอดส์ของ
ชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
-อสม.เข้าใจรูปแบบ
พฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
และนําไปสู่ภาวะเสี่ยง  

 

 
 



๓๐ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
    - อสม. เข้าใจวิธีการ

หลีกเลี่ยงเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๓๑ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
 
 
 
 
 
 
 

๘.๓ช่องทางการติดต่อของ
เชื้อเอชไอวี 
 
 
๘.๔การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
๘.๕การป้องกัน 

1.30 
 
 

 
1.30 

 
 
 
 
 

1.30 

1. สร้างความเข้าใจถึงวิธีแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีเอดส์ใน
เชิงระบาดวิทยาและสังคม 
2. สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงเอดส์ 
 
1. เพื่อฝึกการประเมินสถานการณ์และทบทวน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในบริบทต่างๆ 
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการป้องกันการติด
เอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ 
 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของถุงยางอนามัย 
2. เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้ถุงยางอนามัยฯอย่างถูกต้อง  
3. เพื่อสร้างเสริมทักษะการใช้ถุงยางฯอย่างถูกต้อง 
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะทําให้ถุงยางฯเสื่อม
คุณภาพ 
5. เพื่อรู้จักหลกีเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทําลาย
ประสิทธิภาพของถุงยางฯ

อสม. เข้าใจกลไกการติด
เชื้อ สามารถอธิบายกลไก
การติดเชื้อเอชไอวีได้ 
 
อสม. เข้าใจเรื่องการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  
สามารถประเมนิความ
เสี่ยงตนเองและ
กลุ่มเป้าหมายได้ 
 
อสม. เข้าใจสามารถ
อธิบายสาธิตการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี และ
ข้อคํานึงในการ  

QQR  
Q=quality 
Q=quantity 
R=rout 
 

 

 



๓๒ 

หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โครงสร้างหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 
ลําดับ ชื่อวิชา 

เวลา 
(ชั่วโมง)

    ใช้ถุงยางอนามัย  ใน
ประเด็น   ขนาด วัน
หมดอายุ การเก็บรักษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โครงสร้างหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 
ลําดับ ชื่อวิชา 

เวลา 
(ชั่วโมง)

 
  
 
 
 
 
 
 

 

๘.๖ ความรู้เรือ่งโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
๘.๗ ยาเสพติด 
 
 
 
 
 
๘.๘ การดูแลรักษา 

1.30 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2  

เพื่อให้มีความรู้เรื่องการติดต่อ อาการและการป้องกันรักษา
โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 
 
 

 
 

1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องการใช้สารเสพติด  
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจถึงผลเสียที่เกิดจากการใช้
สารเสพติดแต่ละชนิด 
 
 
 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกที่เชื้อเอชไอวีเข้าสู่
ร่างกายมนุษย์ 
2. เพื่อให้มีความรู้เรื่องกระบวนการที่เชื้อเอชไอวีทําลาย

อสม. เข้าใจเรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สามารถอธิบายความ
แตกต่างของโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์แลโรค
เอดส์ได้ 
 
อสม. รู้เรื่องฤทธิของยาง
เสพติด สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของเสพติด
และเอดส์ได้ 
 
อสม. สามารถให้  

 

 
 
 



๓๔ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
   ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ 

3. เพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคที่ทําให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีแสดง
อาการเจ็บป่วย 
4. เพื่อให้มีความรู้ถึงการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์ 

 

คําแนะนําการปฏิบัติตน
เมื่อป่วยด้วยโรคเอดส์ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โครงสร้างหลกัสูตร 

วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 
ลําดับ ชื่อวิชา 

เวลา 
(ชั่วโมง)

๙ การจัดการสุขภาพชุมขน ๑๒ เมื่อ อสม. ได้รบัการอบรมแล้วสามารถ 
๑. อธิบายความหมายของการจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒. อธิบายกระบวนการจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
๓. จัดทําแผนในการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง 
๔. เป็นผู้นําและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน
เพื่อการจัดการสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
ให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน 

๑. กระบวนการบริหาร
จัดการสุขภาพชุมชน 
๒. การจัดทําแผนการ
จัดการสุขภาพชุมชน 
๓. การนําแผนสุขภาพ
ตําบลมาใช้กับการพัฒนา
สุขภาพชุมชน 

- การจัดการสขุภาพ
หมายถึงอะไร  
- กระบวนการจัดการ
สุขภาพโดยชุมขน 
ประกอบด้วยสิงใดบ้าง 
- การใช้แผนทีท่างเดิน
ยุทธศาสตร์หรอืแผน
สุขภาพตําบลในการ
จัดการสุขภาพตําบล 
- การนําผลที่ได้จากการ
ใช้แผนทีท่างเดิน ฯ มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 



๓๖ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
๑๐ การจัดการอนามัยแม ่

และเด็ก 
๑๔ ๑. อสม อธิบายบทบาทหน้าที่การส่งเสริมงานอนามัยแม่และ

เด็กได้ 
๒. อสม.สามารถอธิบายวิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ได้ 
๓. อสม.สามารถแสดงวิธีการคัดกรองและสง่เสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยได้ 
๔. อสม อธิบายประโยชน์และวิธีการช่วยเหลือแม่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ให้สาํเร็จได้ 
๕. อสม.รู้จักภูมิปัญญาในท้องถิ่นและนํามาใช้ในงานอนามัย
แม่และเด็กได้ 

๑ .อสม.เข้าใจบทบาท
หน้าที่ในการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็ก 
๒. อสม.ประเมินสถานะ
สุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอด ทารกแรกเกิด
ได้ 
๓. อสม.ปฏิบัติแนะนํา 
การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ 
๔. อสม.ปฏิบัติการช่วย
หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่สําเร็จ 

ศึกษาหลักการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ หลัง
คลอดการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 



๓๗ 
หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บา้นเชี่ยวชาญ( อสม.เชี่ยวชาญ)ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธบิายรายวิชา 

ลําดับ ชื่อวิชา 
เวลา 

(ชั่วโมง)
    ๕. อสม นําเสนอตัวอย่าง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ใน
การดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
หญิงตั้งครรภ์หลังคลอด
และเด็กปฐมวัยได้ 

 



 
๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

๑ 
 
 

๑.๑ 

การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 
 
การควบคุมโรคเลปโตส
ไปโรซิส (โรคฉีห่นู) 

 
 
 
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว  
อสม. สามารถ 
๑. อธิบายวงจรการระบาด 
    ของโรคเลปโตสไปโรซิส  
(โรคฉี่หนู)ได้ถูกต้อง 
๒. แนะนําการป้องกันโรค 
    แก่ประชาชนในชุมชน/  
ศูนย์พักพิงได้ 
๓. ระบุบทบาทของ อสม.  
    ในการควบคุมโรคเลปโต - 
สไปโรซิส (โรคฉี่หนู) 
๔. อธิบายกระบวนการสร้าง 
    จิตสํานึกของประชาชน  
    ในการมีส่วนร่วมควบคุมโรค 

 
 
 
๑. สาเหตุของโรค 
๒. วงจรโรค/การติดต่อ 
๓. อาการของโรค/รักษา 
๔. วิธีปฏิบัติตน 
    ในการป้องกันโรค 
๕. บทบาทของ อสม.  
   ในการป้องกัน ควบคุม 
   โรค และการสร้าง
จิตสํานึกของประชาชนใน
การควบคุมโรค 
   
    
 

 
 
 
๑. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ผู้สอนบรรยาย 
     - สาเหตุของโรค 
     - วงจรโรค/การติดต่อ   
     - อาการของโรค/การรักษา 
     - การป้องกัน 
     - บทบาท อสม. 
     - ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง 
     - พฤติกรรมของประชาชน 
และวิธีการ จูงใจให้ประชาชนร่วมมือ 
ในการควบคุมโรค  
๓. แบ่งกลุ่มระดมสมองตามใบงานที่ ๑ 
และ ๒ 

 
 
 
๑. คู่มือการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
๒. แผ่นพับ/
ภาพพลิก 
๓. ใบความรู ้
๔. ใบงานที่ ๑ 
และ ๒  
 

 
 
 
๑. ทํา
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
๒. ความ
ถูกต้องใน
การตอบใบ
งาน 

 
 
 

 

 
 
 
 



๔๐ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ

ประเมินผล 
เวลา 

๑.๒ การควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว  
อสม. สามารถ 
๑. อธิบายวงจรการระบาด 
    ของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ถูกต้อง 
๒. แนะนําการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าแก่ประชาชนในชุมชน/ ศูนย์พัก
พิงได้ 
๓. ระบุบทบาทของ อสม.  
    ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๔. อธิบายกระบวนการสร้าง 
    จิตสํานึกของประชาชน  
    ในการมีส่วนร่วมควบคุมโรค 
 

๑. สาเหตุของโรค 
๒. วงจรโรค/การติดต่อ 
๓. อาการของโรค/รักษา 
๔. วิธีปฏิบัติตน 
    ในการป้องกันโรค 
๕. บทบาทของ อสม.  
   ในการป้องกัน ควบคุม 
   โรค และการสร้าง
จิตสํานึกของประชาชนใน
การควบคุมโรค 
   
 
    
 

๑. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ผู้สอนบรรยาย 
     - สาเหตุของโรค 
     - วงจรโรค/การติดต่อ   
     - อาการของโรค/การรักษา 
     - การป้องกัน 
     - บทบาท อสม. 
     - ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง 
     - พฤติกรรมของประชาชนและ
วิธีการ จูงใจให้ประชาชนร่วมมือในการ
ควบคุมโรค  
๓. แบ่งกลุ่มระดมสมองตามใบงานที่ ๑ 
และ ๒ 

๑. คู่มือการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
๒. แผ่นพับ/
ภาพพลิก 
๓. ใบงานที่ ๑ 
และ ๒  
   
 

๑. ทํา
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
๒. ความ
ถูกต้องใน
การตอบใบ
งาน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 
ใบงานที่ ๑  

การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
สํารวจ ว/ด/ปี.............................................................. ถึง ว/ด/ปี...................................................... 

ชื่อหมู่บ้าน.......................................... หมู่ที่........... ตําบล............................. อําเภอ............................... จังหวัด........................................ 
รายการ เด็ก ๐ - ๕ ปี ผู้พิการ อายุ ๖๐ ปี ขึน้ไป โรคเรื้อรัง กลุ่มอายุอื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑. กลุ่มเสี่ยง (ชาวไทย)           
๒. ประชากรในศูนย์พักพิง           
๓. ถูกสุนัขบ้ากัด           
๓. กลุ่มอาสาสมัคร 

๓.๑ อสม 
๓.๒ อปพร 
๓.๓ ชมรมแม่บ้าน 
๓.๔ อื่นๆ ระบุ....................................... 
............................................................ 

          
          
          
          
          

๔. โรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วง มกราคม ๒๕๕๔ – 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ระบุ............................. 
................................................................... 

          

          
สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

 
 
 
 
 



๔๒ 
ใบงานที่ ๒ 

การศึกษาบทเรียนจากการระบาดของโรคติดต่อ ในช่วงระยะ ๑ – ๒ ปีที่ผา่นมา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔) 
(มีการระบาดด้วยโรคติดต่ออะไร กับใคร ที่ไหน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างไร จุดอ่อน จุดแข็งของการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด และข้อเสนอแนะ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ

ประเมินผล 
เวลา 

๒ 2.1การส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อสม.สามารถบอกความหมาย
และอธิบายกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพได้ 
๒. อสม.บอกบทบาทของ อสม.ใน
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนตาม
กลุ่มอายุได้ 
๓. อสม.แนะนาํวิธีการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนแต่ละกลุ่มอายุได้ 
๔. อสม.อธิบายกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพได้ 
 
 
 

๑. ความหมายของการ
ด้วยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทํางาน 
๒. 2.บรรยายสรุปบทบาท 
อสม 
๓. แบ่งกลุ่มเรียนรู้ตาม
ฐานการเรียนรู้  การ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ม
อายุ 
-แมแ่ละเด็ก 
 - วัยทํางาน 
- วัยทอง 
- วัยสูงอายุ 

๑. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
๒. คู่มือส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
สําหรับประชาชน 
๓. คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
๔. คู่มือปฏิบัติงานการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุสําหรับอาสาสมัคร 
๕. หลักสูตรการอบรมอสม.ในการดูแล
และเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม 

๑. การตอบ
คําถาม 
๒. การแลกป
ลี่ยน 
๓. การสังเกต 
๔. การมีส่วน
ร่วม 

  
๑๔ 
ชั่วโมง 
 

 

 
 
 
 
 



๔๔ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

 ๒.๒ การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
โรคเบาหวาน 
 

เพื่อให้ อสม. สามารถ 
๑. อธิบายปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคเบาหวาน 
๒. คัดกรองโรคเบาหวาน
เบื้องต้นให้กับชุมชนและสามารถ
ส่งต่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้ 
๓. ให้คําปรึกษา และดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานในชุมชนได้ 
๔. เป็นแกนนําการสร้าง
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคเบาหวานในชุมชนได้ 

๑. ความรู้เบื้องต้น
โรคเบาหวาน 
 - โรคเบาหวาน คืออะไร? 
ใครบ้างมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดเบาหวาน 
 - อาการของเบาหวาน 
 - การป้องกันเบาหวาน 
๒. เทคนิคและวิธีการคัด
กรองเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
 - การใช้แบบคัดกรอง
เบื้องต้น (Verbal 
Screening)  
 - วิธีการแปลผลแบบคัด
กรอง 
  การส่งต่อเพื่อตรวจระดับ
น้ําตาลในเลือด 
 

๑. จัดฐานการเรียนรู้กับ
โรคเบาหวาน 
 - กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
 - สรุปสาระสาํคัญการเรียนรู้ 
 - การแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม 
 - การนําความรู้สู่การปฏิบัติ 
๒. การฝึกปฏิบัติและสาธิต 
๓. การบรรยาน 
๔. การระดมความคิดเห็น 

หลักสูตรการอบรมฟื้นฟู
ความรู้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 

- แบบ
ประเมิน
ความรู้ 
- การสุม่ถาม 
- กหาร
ทดลอง
ปฏิบัติ 
- การสังเกต 

๑ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 



๔๕ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

  
 
 
 
 
 
 
ความดันโลหิตสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้ อสม. สามารถ 
๑. อธิบายปัจจัยของการเกิด
ภาวะความดันโลหิตสูงได้ 
๒. คัดกรองเบื้องต้นภาวะความ
ดันโลหิสูงและสามารถส่งต่อผู้ที่มี
ภาวะเสี่ยงได้ 
๓. ให้คําปรึกษา และดูแลผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงในชุมชนได้ 
 

๓. การดูแลผู้ป่วย 
 - การควบคุมอาหาร 
 - การออกกําลังกาย 
 - การดูแลเท้า 
๔. การสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
 
๑. ความรู้เรื่อง 
 - ภาวะความดันโลหิต
สูงคืออะไร 
 - ใครบ้างมีโอกาสเสี่ยง
ตค่อการเกิดภาวะความ
ดันโลหิตสูง 
 - อาการของความดัน
โลหิตสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑. จัดฐานการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
 - สรุปสาระสาํคัญการเรียนรู้ 
 - การแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วม 
๒. การฝึกปฏิบัติและสาธิต 
๓. การบรรยาย 
๔. การระดมความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรการอบรมฟื้นฟู
ความรู้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
- แบบ
ประเมิน
ความรู้ 
- การสุม่ถาม 
- การทดลอง
ปฏิบัติ 
- การสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
๑ 

ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 



๔๖ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

  ๔. เป็นแกนนําการสร้างเครือข่าย
การเฝ้าระวังและควบคุมความดัน
โลหิตสูงในชุมชนได้ 

- กาป้องกันความดันโลหิต
สูง 
 - ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
ความดันโลหิตสูง 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

   - ผลกระทบของความ
ดันโลหิตสูงเน้นภาวะ
สมองเสื่อม 
๒.เทคนิคและวิธีการคัด
กรองเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
 - เทคนิคการวัดความ
ดันโลหิตที่ถูต้อง 
 - การส่งต่อผู้ที่มีภาวะ
เสี่ยง 
๓. การดูแลผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง 
 - การควบคุมอาหาร 
(รสเค็ม) 
 - การออกกําลังกาย 
๔. การสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 

    

 
 
 
 
 



๔๘ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

 โรคมะเร็ง เพื่อให้ อสม. สามารถ 
๑. อธิบายความหมายของ
โรคมะเร็งได้ 
๒. ตระหนักถึงความสําคัญของ
พฤติกรรมที่ลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
มะเร็ง 
๓. มีทักษะในการคัดกรองมะเร็ง
ได้ 
๔. การสังเกตยาที่อาจมีส
เตียรอยด์ 

๑. โรคมะเร็ง คืออะไร? 
๒. คนเราเป็นโรคมะเร็ง 
ชนิดไหนมาก 
๓. ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็ง 
๔. พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการป้องกัน
โรคมะเร็ง 
๕. บทบาทของ อสม. ใน
วิถีการพัฒนาในการ
จัดการโรคมะเร็ง 

๑. นําเข้าสู่บทเรียน 
๒. การแบ่งกลุม่ระดมความเห็นและ
ถกแถลง 
๓. การสารเสวนา เรื่อง มะเร็งกับ
พฤติกรรม 
๔. การสอนแสดงและฝึกปฏิบัติ 
๕. การสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
และข้อตกลงในการขับเคลื่อนตาม
บทบาทของ อสม. 

หลักสูตรการอบรมฟื้นฟู
ความรู้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

๓ การส่งเสริมสุขภาพจิต
ชุมชน 
 

เมื่อผ่านการอบรมแล้วอสม.
สามารถ 
 ๑.อธิบายสาเหตุการเกิด
สุขภาพจิตเสียของชุมชน 
๒.มีทักษะการใช้แบบประเมิน
ความเครียด แบบประเมินโรค
ซึมเศร้า แบบประเมินความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย   
๓.มีทักษะการให้การปรึกษา
เบื้องต้น 
๔.มีทักษะในการสร้างความมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
ชุมชน 
๕. ระบุบทบาทของ อสม.ในการ
สร้างความตระหนักและส่งเสริม
สุขภาพจิตชุมชน 
 

๑. ความหมายของ
สุขภาพจิต  สขุภาพจิต
ชุมชน และสาเหตุของ
การเกิดสุขภาพจิตเสีย
ของชุมชน 
๒. วิธีคัดกรองปัญหา
สุขภาพจิตโดยใช้แบบ
ประเมินความเครียด 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 
แบบประเมินความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย 
๓. หลักการ และเทคนิค
การให้การปรึกษา
เบื้องต้น   
 

๑. นําเข้าสู่การเรียนการสอน และ
ผู้สอนอธิบายความหมายของ
สุขภาพจิต  สขุภาพจิตชุมชน  
๒.แบ่งกลุ่มผู้เรยีน กลุ่มละ ๕ – ๑๐ 
คน ระดมสมองโดยให้ใบงาน
เกี่ยวกับเรื่อง 
- สาเหตุของการเกิดสุขภาพจิตเสีย
ของชุมชน  
-แนวทางในการสร้างความมีส่วน
ร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน 
-บทบาทของ อสม.ในการสรา้งความ
ตระหนักและสง่เสริมสุขภาพจิต
ชุมชน 
๓. ผู้สอนสรุปเรื่องสาเหตุของการ
เกิดสุขภาพจิตเสียของชุมชน  
 

๑. ใบความรู ้
๒. ใบงาน 
๓. แบบคัดกรอง 
๔. คู่มือความรู้ด้าน
สุขภาพจิตที่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
๕. fact sheet และสื่อ
สุขภาพจิตที่สามารถ
นําไปเผยแพร่ในชุมชน 

 
 

 

ความมี 
ส่วนร่วม 
ในการเรียน
การสอน 
 
 

๑ชั่วโ 

 
 
 
 



๕๐ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ

ประเมินผล 
เวลา 

   ๔. เทคนิคการสร้างความมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตชุมชน 
๕. บทบาทของ อสม.ใน
การสร้างความตระหนัก
และส่งเสริมสขุภาพจิต
ชุมชน 

แนวทางในการสร้างความมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน และ
บทบาทของ อสม.ในการสร้างความ
ตระหนักและสง่เสริมสุขภาพจิตชุมชน 
ให้การปรึกษาเบื้องต้น   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล เวลา 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ปัญหายา
เสพติดและทิศทาง
นโยบายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว  อสม.  
สามารถ 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายา
เสพติดในพื้นที่รับผิดชอบทั้งใน
ด้านตัวบุคคล  สถานที ่ และ
สถานการณ์ด้านการบําบัดรักษา
ได้ 

2. บอกนโยบายด้านการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 
 
 

  
 

1.  สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดของประเทศ 

2.  สถานการณ์ด้านการ
บําบัดรักษา 

3.  ทิศทางนโยบายการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
4.  กลยุทธ์ในการ
ป้องกันและการ
บําบัดรักษา 
5.  เป้าหมายแห่งชาติ 

 

 
 

1.  นําเข้าสู่บทเรียน 

2.  บรรยายถึงสถานการณ์ยาเสพติด
ในภาพรวมของประเทศ  และใน
พื้นที่ต่างๆ  สถานการณ์การ
บําบัดรักษา   นโยบายด้านการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

3.  แบ่งกลุ่มผู้เรียน  กลุม่ละ  8-10  
คน  ระดมสมองโดยให้ใบงาน 
เกี่ยวกับ 

     -  การวิเคราะห์สถานการณ์ยา
เสพติดและการบําบัดรักษาในพื้นที่
รับผิดชอบ 

     -  การดําเนินการด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

 

-Power point 
-ใบงาน 

 
 

 
ความชัดเจน
และถูกต้องใน
การตอบใบงาน 
 

 

1 
ชั่วโมง 

30  
นาที 

 
 
 
 



๕๒ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ

ยอด 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การประเมินผล เวลา 

         -  การวิเคราะห์จุดอ่อนของการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
     -  ผู้เรียนอธิบายคําถามในใบงาน 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

 ๕.๑ การบริการใน
ศูนย์สาธารณสขุมูล
ฐานชุมชน(ศสมช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สามารถอธิบาย
ความหมายบหารจัดการ 
และวัตถุประสงค์ 
๒. สามารถอธิบายแนว
ทางการบริหารจัดได้ 
-ด้านโครงสร้าง 
-ด้านบริการ งาน
สาธารณสุขมูลฐาน ๑๔ 
องค์ประกอบ 
-เป็นจุดประสานงาน 
-เป็นที่ตั้งกองทุนต่างๆ 
๓. สามารถส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังหน่วยบริการผู้ป่วยของรัฐ 
 
 

๑. ความหมายของ 
ศสมช. 
2.องค์ประกอบ 
ของที่ทําการ ศสมช. 
   ๒.๑ ผู้ปฏิบัติงาน 
   ๒.๒ ผูม้ีส่วนร่วม
และให้ผู้ให้การ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
   ๒.๓ วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งจําเป็นใน 
ศสมช. 
 

๑. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
๒. การจัดการรูปแบบใน 
ศสมช.โดยจําลองจากสถานที่
จริง 
 
 

๑.ศึกษาข้อมูลศสมช.ต้นแบบ/ดีเด่น 
ในหนังสือสรุปผลงาน อสม.ดีเด่น 
จากเว็บไซด์ศูนย์ ๕ แห่ง 
 
 
 
 
 
  
๒. ศึกษาดูงานในศูนย์ ศสมช.  
๓.คู่มือสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ 
จากเว็บไซด์ สปสช. 

๑.การสังเกต 
๒.การนําเสนอ
ผลการจัดวาง
รูปแบบการ
ดําเนินงาน 
๓.แบบทดสอบ 

๓ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



๕๔ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ

ยอด 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ

ประเมินผล
เวลา 

  ๔. สามารถเป็นศูนย์ข้อมูล/การ
วางแผนสุขภาพชุมชน 
๕. เป็นที่ตั้งกองทุนยา ฯ กองทุน
ต่าง ๆ และบรกิารอื่น ๆ 
 

๓.ขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินใน 
ศสมช.รวมถึงขอบข่าย
การให้บริการใน ศสมช. 
๔. การวางแผนการ
ดําเนินงานและการ
บริหารจัดการ ศสมช. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อ การ

ประเมินผล 
เวลา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕. การพัฒนา ศสมช.ให้มี
นวัตกรรมและสามารถเป็นต้นแบบ
ของการจัดการระบบสุขภาพ
งบประมาณจากกองทุนสุขภาพ 
๖. การสํารวจสิทธิด้าน
หลักประกันสขุภาพของประชาชน 
๗. การวิเคราะห์ผลการสํารวจเพื่อ
ประเมินสิทธิการเข้าถึงด้าน
หลักประกันสขุภาพและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
และใช้สทิธิได้ถูกต้อง 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิ 
รวบยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

 ๕.๒.การสร้าง
หลักประกันสขุภาพ

๕.๒.๑ สามารถสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนในเขต
รับผิดชอบให้เข้าใจและ
รับทราบในสิทธิด้าน
หลักประกันสขุภาพได้ 
 
๕.๒.๒ สามารถอธิบายเรื่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

๑.อธิบายความหมาย แนว
ทางการจัดการกองทุน
หลักประกันสขุภาพระดับ
ท้องถิ่นได้ถูกต้อง 
๒.มีส่วนร่วมในการจัดทํา
โครงการ/แผนงานด้าน
สุขภาพเพื่อขอรับการ
สนับสนุน 
ตําบล 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

๖.๑ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว 
อสม. สามารถ 
๑. อธิบายความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพได้ 
 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๕ ด้าน 
คือ 
๑. ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้แก่ ไอโอดีน หน่อไม้
ปี๊ป 
๒. ผลิตภัณฑ์ยา ได้แก่ 
ยาเสื่อมคุณภาพ ยา
อันตราย การใช้ยา
ปฏิชีวนะผิด ฯลฯ 
๓. ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางอันตราย 
โฆษณาเกินจริง 
๔. เครื่องมือแพทย์ เช่น 
เครื่องนวดไฟฟ้าช็อต 
๕. ผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้าน นอก
บ้าน 

๑. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ผู้สอนบรรยายชนิดของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย
และผู้เรียนอ่านคู่มือ  
หน้า ๑ – ๗๕ 
 

คู่มือปฏิบัติงานชุด อสม.  
พลังยิ่งใหญ่คนไทยปลอดภัย
บริโภค  
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔)   
w ww.phc.go.th 
www.oryor.com 
 

๑. ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน 
๒. ความถูกต้องในการ
ตอบใบประเมิน 
 

 

 
 
 
 

http://www.phc.go.th/
http://www.oryor.com/


๕๘ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ

ยอด 
แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้
สื่อ การ

ประเมินผล 
เวลา 

  ๒. อธิบายเกี่ยวกับการตรวจ
แนะนําผู้ผลิต ผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 
 
๓. การเฝ้าระวังปัญหาใน
พื้นที่ 
 
 
๔. สามารถแพร่ความรู้
ให้กับประชาชนได้ 
๕. การประสานงานกับ
เครือข่ายในพื้นที่ 
 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
๒.๒ แนวทางการ
ดําเนินงานของ อสม. 
 
๓.๑ วัตถุประสงค์ 
๓.๒ แนวทางการ
ดําเนินงานของ อสม. 
 
 

ผู้สอนบรรยายอ่านคู่มือ  
หน้า ๗๖ – ๘๐ 

   

 
 
 

 
 
 
 



๕๙ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิ

รวบยอด 
แนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้
สื่อ การประเมินผล เวลา 

๖.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
สุขภาพ 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

      

 
 
 
 



๖๐ 
แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิ
รวบยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

๗ ๗.๑ การส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๒ การดูแล
สุขภาพด้วย
หลักการธรรมานา
มัยเพื่อการพึ่งต้น
เองด้านสุขภาพ 
 

ผู้ผ่านการอบรม 
๑. ทราบถึงนโยบายการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ตระหนักถึงคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๓. มีแนวทางการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
๑. ทราบถึงความหมาย
การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม 
๒. มีแนวทางการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
๓. สามารถนําองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

๑.นโยบายส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในระดับประเทศ 
๒. นโยบายส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในระดับภูมิภาค 
และท้องถิ่น 
๓. ความเชื่อมโยง
ในการส่งเสริมการ
ใช้ภูมิปัญญาในแต่
ละระดับ 
๑. หลักการธรรมา
นามัย ความหมาย 
การดูแลสุขภาพ
ตามหลักการ การ
ดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม 

บรรยายโดย วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับ
ผู้บริหารของจังหวัดที่
สามารถนํานโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
 
 
บรรยายโดย วิทยากรด้าน
การแพทย์แผนไทยที่มี
ความรู้ มีประสบการณ์ใน
การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
 

ความสามารถของพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือคู่มือตําราการดูแล
สุขภาพด้านการแพทย์แผน
ไทย 
 
 
 
 

ประเมินผลรวม
หลักสูตร Pre-
test,Post-test  
ผ่านการประเมิน 
๖๐% 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลรวม
หลักสูตร Pre-
test,Post-test  
ผ่านการประเมิน 
๖๐% 
 

 

 
 
 
 



 
๖๑ 

แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ

ประเมินผล 
เวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๓ สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานและ
สมุนไพรในท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เกิดความใจในเรื่องของสมุนไพร
ในงานสาธารณสุขมลูฐานและ
สมุนไพรในท้องถิ่น 
๒. สามารถนําความรู้เรื่องสมุนไพร
ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ 
 

๒. การส่งเสริมสุขภาพ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
ด้านอารมณ์ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 
๓. ความเชื่อมโยงหลักการ
กับการแพทย์แผนไทย 
 
 
๑. สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน และ
การใช้ประโยชน์ 
๒. สมุนไพรในท้องถิ่น 
และการใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยายโดย วิทยากรผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
เรื่องสมุนไพร/หมอพื้นบ้าน/ปราชญ์ 
ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรใน
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุดินสมุนไพร
สด/แห้ง  
ตามความ
เหมาะสมใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมิน
ผลรวม
หลักสูตร 
Pre-
test,Post-
test ผ่าน
การประเมิน 
๖๐% 

 

 
 
 



 
๖๒ 

แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  นําสมุนไพรในท้องถิ่นมาพัฒนา
ต่อยอดการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

๓. การใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรในทางยาและทาง
โภชนาการ 
๔. การพัฒนาต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
เชิงเดี่ยวเป็นยาพัฒนาจาก
สมุนไพร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

๖๓ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

 ๗.๔ การบริหาร
ร่างกายด้านท่าฤาษี
ดัดตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สามารถบรหิารร่างกาย
ด้วยท่าฤาษีดัดตน 
๒. สามารถนําความร้ไปใช้
ในการส่งเสริม และการ
ฟื้นฟูสุขภาพ 
๓. สามารถเผยแพร่องค์
ความรู้ให้กับชุมขน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประวัติองค์ความรู้
การบริหารร่างกาย 
และการดัดตน การ
ดัดตนแก้อาการต่าง 
ๆ และการนําไปใช้
การฟื้นฟูสุขภาพ 
๒. ข้อห้ามข้อควร
ระวังในการบริหาร
ร่างกายด้วยท่าฤาษี
ดัดตน 
๓. สาธิต และฝึก
ปฏิบัติการบริหาร
ร่างกายด้วยฤาษีดัด
ตน 

บรรยายโดย วิทยากรผู้มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ความรู้เรื่องการออกกําลังกาย 
กายวิภาคศาสตร์  
และสรีรวิทยา 
- สาธิตและฝกึปฏิบัติ  
โดยวิทยากรหลัก และ
วิทยากรผู้ช่วย ๑ คน/ 
ผู้เข้ารับการอบรม ๑๐ คน 
 

คู่มือการบริหารร่างกายด้วยท่า
ฤาษีดัดตน VCD การบริหาร
ร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน 

ประเมินผลด้วยการสอบ
ปฏิบัติท่าบริหารร่างกาย
ผ่านการประเมิน ๖๐% 

 

 
 
 
 
 
 

๖๔ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ

ยอด 
แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้
สื่อ การประเมินผล เวลา 

 ๗.๕ การนวด อบ 
ประคบสมุนไพร 
คลายปวดเมื่อย 

๑. สามารถนําองค์ความรู้ไป
ใช้ในการดูแลสขุภาพชุมชน 
๒. สามารถทําลูกประคบ
และยาอบสมุนไพร 
๓. สามารถนําองค์ความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ในระดับสูงต่อไป 

๑. วิธีการ ขั้นตอนการ
นวด การอบ การประคบ
สมุนไพรที่ถูกต้องตาม
หลักวิธีการ 
๒. ประโยชน์ของการ
นวด การอบ การประคบ
สมุนไพร 
๓. ข้อห้ามควรระวังใน
การนวด การอบ และ
การประคบสมุนไพร 
๔. วิธีการ ขั้นตอนการ
ทํายาอบ และการทําลูก
ประคบสมุนไพร 
๕. การใช้ลูกประคบ
สมุนไพรเพื่อคลาย
กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น 

บรรยายโดยวิทยากรผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรนวดไทย อย่าง
น้อยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย ๓๗๒ ชั่วโมง 
- สาธิตและฝกึปฏิบัติ การทํายา
อบสมุนไพร การทําลูกประคบ
สมุนไพร การนวดคลายอาการ
กล้ามเนื้อ การใช้ลูกประคบ
สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ และ
เส้นเอ็น วิทยากรหลักและ
วิทยากรผู้ช่วย ๑ คน ต่อผู้เข้า
รับการอบรม ๑๐ คน 

- วัตถุดิบสมุนไพรสดเพื่อ
สาธิต และฝึกปฏิบัติ 
- อุปกรณ์ประกอบการอบ 
นวด ประคบสมุนไพร 

ประเมินผลด้วยการ
สอบปฏิบัติการนวด 
และประคบสมนุไพร 
ผ่านการประเมิน 
๗๐% 

ตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 

๖๕ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

๘ ความรู้เรื่อง
เอดส์ 

1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องเอดส์ 
2.สร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไข
ปัญหาเอดส์ 
3.สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี 
4.พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เรื่องเอดส์ 
5.สร้างเครือข่ายคนทํางาน
เอดส์ในชุมชน 

1.ความรู้เรื่องเอดส์และ
สถานการณ์เอดส์ 
2.พฤติกรรมเสีย่งและการ
ปรับเปลี่ยน 
3.แนวทางการป้องกัน 
4.การดูแลรักษา 
5.พฤติกรรมทีส่ัมพันธ์กับ
การติดเชื้อเอชไอวี   การใช้
ยาเสพติด 

1. การบรรยาย 
2. กิจกรรมกระบวนการ

โดยผู้ฟังมีส่วนร่วม 
3. การสาธิต 

1.  เอกสารความรู้ 
2. อุปกรณ์

ประกอบการสอน 
3. โปสเตอร์ชุด

บรรยาย 

แบบประเมิน
ก่อนหลังการ
อบรม 

12 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

๙ ๑.๑ การจัดการ
สุขภาพชุมชน 

๑. สามารถอธิบายความหมาย
การจัดการสุขภาพชุมชนได้
อย่างถูกต้อง 
๒. สามารถอธิบายขั้นตอนหรือ
กระบวนการบริหารจัดการ
สุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
๓. สามารถอธิบากลไกการ
ขับเคลื่อนหมูบ่้านจัดการ
สุขภาพและตําบลจัดการ
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
๔. สามารถจัดทําแผนการ
บริหารจัดการสุขภาพโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

๑. ความหมายการจัดการ
สุขภาพชุมขน 
๒. ขั้นตอนและกระบวนการ
ดําเนินการจัดการสุขภาพ
ชุมชน 
- การสร้างและการพัฒนา
ทีมนักจัดการสขุภาพ 
- การค้นหาบุคคล/กลุ่มคน/
ชมรม/องค์กรที่มีศักยภาพที่
มีอยู่ในชุมชนเชื่อมโยง 
- การระดมทุมที่มีอยู่ทั้งทุน
ทางสังคมและทุนที่เป็นเงิน 
 

๑. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
๒. ชมวีดีทัศน์ การจัดการ
สุขภาพชุมชน ชุมชนเข้มแข๊งแห่ง
ปางค่า จ.เชียงราย 
๓. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรั้ “ดู
หนังสะท้อนดูงาน” กระตุกต่อม
คิดสะกิดต่อมอยาก ในระหว่าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้
เครื่องมือแผนที่ความคิด (Mind 
Map) ในการรวมร่วมความ
คิดเห็นแล้วสะท้อนกลับในที่
ประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการ
ดูวีดีทัศน์ 
 

 ๑. การสังเกต 
๒. แบบทดสอบ 

๓ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

๖๗ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ การ
ประเมินผล 

เวลา 

  ๕. สามารถเป็นผู้นําในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนได้ 

- การจัดการและรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ 
เช่น ภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่มี
อยู่ 
๓. กลไกลการขับเคลื่อน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพและ
ตําบลจัดการสุขภาพ 
๔. การประเมินผล 
ควบคุม กํากับ การติดตาม
และประเมินผลการจัดการ
ความรู้ 
- การตัดทําแบบประเมิน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพและ
ตําบลจัดการสุขภาพ 

๔. บรรยายความหมายการจัดการ
สุขภาพขั้นตอนหรือกระบวนการบริหาร
จัดการสุขภาพชุมชน 
- กลไกการขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพและตําบลจัดการสุขภาพโดย 
Powerpoint 
๕. ฝึกทําแบบประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพและตําบลจัดการสุขภาพ 
๖. แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัติการจัดทํา
แผนงานการขับเคลื่อนการจัดการ
สุขภาพในพื้นที่ 
๗. อภิปรายแลกเปลี่ยน ซักถามสร้าง
ความชัดเจนในกระบวนการทั้งหมด 

   

 
 
 
 
 
 

๖๘ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

 ๑.๒ กระบวนการ
ทําแผนชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม 

๑. อธิบายความหมายและ
หลักการของแผนชุมชนได้
อย่างถูกต้อง 
๒. เข้าใจและสามารถ
อธิบายกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
๓. สามารถวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์แบบมี
ส่วนร่วมและสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหาได้ 
๔. สามารถเป็นผู้นําและมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผน
สุขภาพชุมชนร่วมกับการ
จัดทําแผนตําบลได้ 

๑. ความหมายของ
การวางแผนและ
กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 
๒. กระบวนการและ
ขั้นตอนการวางแผน 
๒.๑ การวิเคราะห์
และศึกษาชุมชน การ
ค้นหาปัญหา โยงใย
ปัญหาและการ
จัดลําดับความสําคัญ
ของปัญหา แนว
ทางการ  

๑. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
๒. สุ่มถามผู้เขา้รับการอบรม
ถึงประสบการณ์ในการจัดทํา
แผนชุมขน “ทา่นเคยเข้าร่วม
การจัดทําแผนชุมชนหรือไม่ 
ทําอย่างไร มีใครมาร่วมบ้าง 
และแผนถูกนําไปใช้หรือไม่
อย่างไร” 
๓. สรุปเชื่อมโยงประสบการณ์
ของผู้เข้ารับการอบรมกับ
แนวคิดการจัดทําแผนแบบมี
ส่วนร่วม 
๔. บรรยายความหม่ายของ
การวางแผนและกระบวนการ
จัดทํา 
 

 ๑. การสังเกต 
๒. การนําเสนอผลการ
ประชุมตามใบงาน
เทคนิคการวางแผน 
แบบมีส่วนร่วม 
๓. แบบทดสอบ 

๙ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

๖๙ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

   แก้ปัญหา การวางแผนการ
พัฒนาโครงการและการ
ประเมินผล 
๒.๒ การจัดทําแผนชุมขน
ด้วยกระบวนการ/ 
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แผนที่
ทางเดิน ยุทธศาสตร์ /AIC / 
PRA / FSC  
๓. การนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 
๔. การประเมินผลและการ
วัดความสําเร็จ 

แผนพัฒนาชุมขนอย่างมีส่วนร่วม
โดยใช้สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
๕. จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มกลุม่ละ 
๑๐ คน ให้แต่ละกลุ่มแบ่งบทบาท
หน้าที่ เช่นประธานกลุ่ม เลขา
กลุ่ม เป็นต้น และให้แต่ละกลุม่
สมมุติว่ากลุ่มตนเองเป็นกลุ่มแกน
นําหมู่บ้านหนึ่งแล้วตั้งชื่อหมู่บ้าน 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

๗๐ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบยอด แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้
สื่อ การ

ประเมินผล 
เวลา 

    ๖. บรรยายกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดทําแผนและฝึก
ปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม เรื่อง 
๖.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมน 
๖.๒ การสร้างแผนทีท่างเดิน
ยุทธศาสตร์ 
๖.๓ การจัดทําแผนงาน/โครงการ
สุขภาพชุมชน 
๗. ให้มกีารนําเสนอในแต่ละ
ขั้นตอนโดยสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนละ 
๑ กลุ่ม 
๘. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนสร้างความ
เข้าใจเพิ่มเติม โดยการเปิดโอกาส
ให้ซักถาม 
๙. บรรยายสรุปประโยชน์การ
นําไปใช้และการประเมินแผน 

   

 
 
 
 
 

๗๑ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ

ยอด 
แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้
สื่อ การประเมินผล เวลา 

๑๐ การจัดการงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

๑. อสม อธิบายบทบาท
หน้าที่การส่งเสริมงาน
อนามัยแม่และเด็กได้ 
๒. อสม.อธิบายวิธีการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด 
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 5 
ปี ได้ 
๓. อสม.สามารถแสดง
วิธีการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ 
๔. อสม อธิบายวิธีการ
ช่วยเหลือแม่เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ให้สําเร็จได้ 
 
 

๑. บทบาท อสม.ในงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
๒. การประเมินสถานะ
สุขภาพและการส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงหลังคลอดเด็ก
ปฐมวัย 
๓. การคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
๔. การส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 
๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลส่งเสริมงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

 ๑. นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทํางาน 
๒. แบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามฐานการ
เรียนรู้ แนวทางดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- หญิงตั้งครรภ์ 
- หญิงหลังคลอดและทารกแรก
เกิด 
- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
- การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
๓. บรรยายสรุป 
๔. แบ่งกลุ่มระดมสมองนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้การ
ดูแลส่งเสริมสขุภาพแม่และเด็ก 

๑. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และ
เด็ก 
๒. คู่มือปฏิบัติงานอสม.นมแม่
เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 
๓. คู่มือปฏิบัติงานอสม.
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรก
เกิด - 5 ปี 
๔. ภาพพลิกนมแม ่
๕. ของเล่น 
๖. หนังสือนิทาน 

๑. การตอบคําถาม 
๒. การทดลองปฏิบัติ 
๓. การสังเกต 
๔. การมีส่วนรว่ม 

14 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

๗๒ 



แผนการเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
 

ลําดับ ชื่อวิชา วัตถุประสงค ์ เนื้อหา/แนวคดิรวบ
ยอด 

แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

สื่อ การประเมินผล เวลา 

๑๐  ๕. อสม.รู้จักภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นและนํามาใช้ในงาน
อนามัยแม่และเด็กได้ 

     



  
  
  

๗๓ 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
คําถามสําหรบัการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๗๔ 

๑.๑ เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (โรคเลปโตสไปโรสิส) 
คําถาม  โรคเลปโตสไปโรสสิ สําหรับ อสม. 

1. เชื้อเลปโตสไปร่าเป็นสาเหตุโดยตรงท่ีทําให้เกิดโรคเลปโตสไปโรสิส 

2. เชื้อเลปโตสไปโรสิสจะปนออกมากับเย่ียวของสัตว์ท่ีเป็นโรค 

3. เชื้อเลปโตสไปโรสิสเข้าสู่ร่างกายได้ทางรอยถลอกท่ีแขน 

4. นายแดงซ่ึงมีอาชีพซ้ือขายวัว ควาย มีโอกาสติดโรคเลปโตสไปโรสิสได้ 

5. ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสส่วนใหญ่มักมีอาการ ไข้สูง ปวดหัวมาก ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ 

6. สายพันธ์ุของเชื้อ ปริมาณของเชื้อ และความแข็งแรงของร่างกายเป็นสาเหตุท่ีทําให้แต่ละคนป่วยเป็นโรคเลปโตสไปโรสิส
รุนแรงแตกต่างกัน 

7. ผู้ท่ีติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสไม่จําเป็นต้องมีอาการทุกคน 

8. การป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับแหล่งน้ําท่ีใช้ร่วมกับสัตว์โดยตรงและการชําระล้างร่างกายหลังสัมผัสน้ําโดยเร็วเป็นวิธี
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดีท่ีสุด 

9. อสม.เป็นผู้เดียวท่ีมีบทบาทในการกําจัดโรคเลปโตสไปโรสิสให้หมดไปจากหมู่บ้าน 

10. ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเลปโตสไปโรสิสแล้วมีโอกาสเป็นซํ้าอีกได้ 
เฉลย    ถูกทุกข้อ ยกเว้น ข้อ 9. ที่ผิด 

๑.๒ เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (โรคพิษสุนขับ้า) 
คําถาม   โรคพิษสนุัขบา้ สาํหรับ อสม. 

1. สุนัขท่ีกัดคน มีสาเหตุมาจากสายพันธ์ุท่ีดุร้ายเพียงอย่างเดียว 

2. สัตว์ท่ีสามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้มีหลากหลายชนิด ไม่ใช่เฉพาะสุนัขเท่าน้ัน เช่น วัว หนู กระรอก ค้างคาว เป็นต้น 

3. สุนัขท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการทั้งแบบดุร้ายและแบบซึมเศร้า 

4. สุนัขท่ีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ฉีดเป็นประจําทุกปี ครั้งหลังสุดไม่เกิน 1 ปี 
แน่ใจได้ว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแน่นอน 

5. ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มแรกจะมีไข้ต่ําๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร เริ่มคันบริเวณบาดแผล ต่อมาจะกลัวแสงกลัวลม เพ้อ
เจ้อ กลืนลําบาก 

6. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ีดีท่ีสุด คือ การป้องกันไม่ให้สัตว์เป็นบ้า 

7. เราสามารถระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกสุนัขกัดได้โดย 1) ไม่แหย่ 2) ไม่เหยียบ 3) ไม่ไปแยกสุนัขท่ีกําลังกัดกันด้วยมือเปล่า 
4) ไม่หยิบจานข้าวขณะสุนัขกําลังกิน 5) ไม่ยุ่งกับสุนัขท่ีไม่รู้ประวัติ 

8. เม่ือถูกสุนัขกัด ควรจะรีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ําสะอาดหลายๆครั้ง จดจําลักษณะสัตว์แล้วกักดูอาการ 10 วัน และไปพบ
แพทย์เพ่ือรับการป้องกันรักษาท่ีถูกต้อง 

9. วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าท่ีใช้ฉีดคนในปัจจุบัน สามารถฉีดได้ท้ังในเด็กและสตรีมีครรภ์  
10. เจ้าของสุนัข หากปล่อยสุนัขออกไปทําอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อ่ืน มีโทษท้ังทางแพ่งและอาญา 

 

เฉลย   ถูกทุกข้อ ยกเว้น ขอ้ 1. และ ข้อ 4. ผิด 

 
 
 
 
 
 



  
  
  

๗๕ 
 2.เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย        หรือ       หน้าข้อความต่อไปนี้    (ข้อละ 1 คะแนน) 
..... .....1. การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลและชุมชนเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
                 ควบคุมและ     กําหนดสิ่งต่างๆที่จะมีผลต่อสุขภาพอันจะก่อให้เกิดการมีสุขภาพดีในอนาคต 
..... .....2. ประชาชนทุกคน ควรมีการออกกําลังกายวันละ 30 นาทีอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 
..... .....3. การออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิคเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับทุกเพศทกุวัย 
..... .....4. การส่งเสริมสขุภาพของประชาชนเป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่าน้ัน 
..... ....5.โรคท่ีป้องกันได้ซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสมเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน  

      โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 
..... .. .6. ตัวบ่งช้ีสําคัญในการดูแลและการจัดการสุขภาพของประชาชน คือ นํ้าหนักตัวของแต่ละคน  
               ดังน้ัน อสม.ต้องส่งเสริมการเฝา้ระวังนํ้าหนักของตนเองของประชาชน 
.... ....7. อาหาร อารมณ์และการออกกําลังกาย เป็นหัวใจสําคญัของการส่งเสริมสุขภาพ 
.... ...8.วิถีชีวิตการบริโภคและการใช้พลงังานอย่างสมดุลของประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญของการสง่เสริม 

สุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งสามารถดูได้จากดัชนีมวลกายของแต่ละคนได้ 
..... ..9.การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนในการเลอืกและการบรโิภคอาหารที่หมาะสมเป็น 

  บทบาทหน้าที่ของ อสม.ทีต้่องดําเนินการร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆในชุมชน 
..... ...10. หญิงไทยทุกคนที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปี ขึ้นไป ควรได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปี 
..... ...11.ผู้สูงอายุสามารถออกกําลังกายได้ทุกประเภทท่ีไม่รุนแรงต่อข้อ/กระดูกและการกระแทกอย่าง 
               รนุแรง 
..... ...12.การจัดกิจกรรมลด ละ เลิก สิ่งเสพติดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ทําได้ยากและเสี่ยงต่อ 
        ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน 
..... ...13. การออกกําลังกายที่ถูกวิธีประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ การอบอุ่นร่างกาย การออกกําลังกาย  
        และการผอ่นคลายกล้ามเน้ือ 
..... ..14.การจัดสร้างสถานที่ออกกําลังกายในชุมชนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นบทบาท 

    หน้าที่ของ อบต. เท่าน้ัน 
..... ... 15. การรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นชมรมสร้างสุขภาพสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้ 
..... ...16. การสร้างสุขภาพควรดําเนินการตามความต้องการของสมาชิกชมรมสร้างสขุภาพเป็นหลัก 
..... ..17.สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพควรมีความรู้และทักษะในการดูแลจิตใจตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
..... ...18.การสร้างสุขภาพในเรื่องอารมณ์ควรเน้นประชาชนให้รู้จัดแสดงอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ว่า 
               ชอบหรือไม่ชอบอย่างเปิดเผย 

 
 
 
 
 
 



  
  
  

๗๖ 
.... ...19.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่เลี้ยงลกูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน และ 

     หลังจากน้ันให ้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารที่เหมาะสมตามวัย 
.... ..20. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวหมายถึง โรงพยาบาลท่ีมีการให้บริการด้านอนามัยแม่และ 
               เด็กด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 
๓. เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน 

ให้ทําเคร่ืองหมาย ( √ ) หรอื ( X ) หน้าขอ้ต่อไปน้ี 
............ 1. สุขภาพจิตของคนเราจะไม่เปลี่ยนแปลง ใครมสีุขภาพจิตไม่ดีก็จะไม่ดีตลอดไป 
............ 2. ชุมชนที่มีสุขภาพจิตดีคือชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง 
............ 3. ชุมชนที่มีพ้ืนที่สาธารณะท่ีคนในชุมชนมารวมตัวกันมีแนวโน้มที่จะทําให้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
............ 4. ปัจจัยสําคัญทีสุ่ดของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนคือการมีผู้นําที่คิดเร็ว ทาํงานไว 
............ 5. พันธสัญญาเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
............ 6. การรู้จักฟังคือหัวใจสําคญัของการให้การปรึกษา 
............ 7. ผู้ให้การปรึกษาที่ดีต้องเป็นคนช่างสงสัย 
............ 8. ในการให้คําปรึกษาควรใช้คําถามปลายปิดมากกว่าปลายเปิด เพราะจะได้คําตอบที่ชัดเจน 
............ 9.  ในการให้คําปรึกษาควรถามในสิ่งที่เราต้องการจะรู้หรืออยากรู้ 
........... 10. ผู้ให้คําปรึกษาควรช่วยตัดสินใจแก้ปัญหาให้กบัผู้มารับการปรึกษา 
........... 11. ในการเลือกแก้ปัญหาต้องให้ความสําคัญกับปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายก่อน 
........... 12. ถ้าผู้รับการปรึกษามีปัญหาด้านอารมณ์ควรใหก้ําลังใจ 
........... 13. ถ้าผู้รับการปรึกษาตัดสินใจไม่ได้ควรให้เขาไปขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 
........... 14. ผู้ให้คําปรึกษาต้องไวต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน ทั้งคําพูดและภาษาท่าทาง 
........... 15. ผู้ให้คําปรึกษาไม่ควรใช้ความรู้สกึ ความเช่ือของตนเองไปตัดสินผู้รับการปรึกษา 
........... 16. คนที่ไม่มีความเครียดเลยมักเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจและมีความเฉื่อยชา 
........... 17. การมีความเครียดบ้างในระดับไม่สูงนักเป็นสิ่งที่ดี ถือว่ามีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
........... 18. คนที่สามารถฟ้ืนตัวจากสถานการณ์วิกฤตได้เร็วคือคนที่มีความอดทนต่อความทุกข์ มกีําลงัใจและ
สามารถจัดการกับปัญหาได้  
........... 19. ST5 คือแบบประเมินภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
........... 20. คนที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจะคิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ 
........... 21. กรมสุขภาพจิตมีบริการรับปรึกษาปัญหาที่เบอร์ 1233 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๗๗ 
........... 22. ชุมชนที่มีสุขภาพจิตดี คือ ชุมชนที่ไม่มีปัญหาใด ๆ ในชุมชนเลย 
........... 23. สภาพแวดล้อมของชุมชนมีผลต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชน 
........... 24. คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีไปด้วย 
........... 25. ปัญหาครอบครัว ถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนในชุมชนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง 
........... 26. เด็ก เป็นผู้ที่ไมม่คีวามเครียด 
 
........... 27. การออกกําลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง ทํางานอดิเรกต่าง ๆ ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ 
........... 28. แบบประเมินพลังสุขภาพจิต ( RQ ) ใช้ประเมินความสามารถของบุคคล 2 ด้าน คือ ด้านความทนทาน
ทางอารมณ์ และด้านกําลังใจ 
........... 29. พลังสุขภาพจิต ( RQ ) เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟ้ืนตัวภายหลังที่พบกับ
เหตุการณ์ 
               วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลําบาก 
........... 30. การคิดถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ และหมัน่พูดให้กําลังใจตนเอง เป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพด้านกําลังใจด้วย
ตนเอง 
 
เฉลย 
1.  X   2.  √   3.  √   4.  X   5.  √   6.  √   7.  X   8.  X   9.  X   10.  X   11.  X   12.  √   13.  X    
14.  √   15.  √   16.  √   17.  √   18.  √   19.  X   20.  X   21. X   22.  X   23.  √   24.  X   25. X   
26.  X   27.  √   28.  X   29. √   30.  √ 

 
 

๕.เชี่ยวชาญด้านการบริการในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 
และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 

คําชี้แจง 
คําถามทั้งหมด 20 ข้อ ให้กาเครื่องหมาย √ หน้าขอท่ีท่านเห็นว่าถูกต้อง และกาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าผิด 

...........1.ศสมช.คือสถานท่ีทํางานของ อสม.ในการให้บริการขั้นพ้ืนฐานด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

...........2.ศสมช.สามารถช่วยลดอัตราการเข้ารับบริการด้านการรักษาพยาบาลของสถานบริการได้ 

...........3.การมี ศสมช.เป็นผลดีด้านการศึกษาหาข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี 

...........4.การบริหารจัดการระบบภายใน ศสมช.สามารถให้ อสม.ดําเนินการแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ 

...........5.หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพไม่สามารถมาใช้ ศสมช.เป็นสถานท่ีดําเนินกิจกรรมของชุมชนได้ 

...........6.การพัฒนา ศสมช.ให้มีรูปแบบการบริการท่ีครบถ้วน ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาช่วย อสม.ทําเองได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๗๘ 

..........7. การทํางานประสานกันโดยใช้ศสมช.เป็นศูนย์กลางประกอบด้วย อสม.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขผู้นําชุมชน 

           และประชาชนในหมู่บ้านเป็นสําคัญ 

...........8. ศสมช.จะคงอยู่ได้ต้องรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเท่านั้น 

...........9. ประชาชนในหมู่บ้านสามารถพัฒนา ศสมช.ร่วมกับ อสม.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกๆด้านได้ 

ไม่จําเป็นต้องเฉพาะด้านสุขภาพ 

...........10.การสร้างหลักประกันสุขภาพคือการให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงด้านการรักษาพยาบาล 

...........11.ประชาชนชาวไทยต้องเป็นผู้มีสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ 

...........12. การขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้แจ้งชื่อได้ท่ีสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกแห่ง 

...........13. ข้าราชการเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ 

...........14. อสม.ใจดี บอกนายเก่งว่าเขามีสิทธิประกันสังคมไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพ  
๕๐ 

...........15. การรักษาพยาบาลสามารถไปใช้สิทธิได้เฉพาะสถานบริการสาธารณสุขท่ีระบุในบัตรเท่านั้น 

...........16. สิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถใช้รักษาได้ทุกโรค 

...........17.การสํารวจสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนช่วยให้ประชาชนทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

...........18. ถ้าต้องการทราบข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพให้โทรท่ีสายด่วน 1330 

........... 19.ไม่สามารถนําข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพมานําเสนอที่ ศสมช.ได้ 

........... 20.หลักประกันสุขภาพมีความสําคัญต่อประชาชนไม่สมควรให้ อสม.ทราบ 
 

เฉลย   ข้อถูก 1 2 3 7 9 10 11 12 14 15 17 18 
ข้อผิด 4 5 6 8 13 16 19 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๗๙ 

6. ๑ การคุ้มครองผูบริโภค (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
1. ยาแผนโบราณ ในรูปแบบยาลูกกลอน ยาผง หรือแคปซลู ที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง อย. มักจะตรวจพบว่าได้มีการ

ลักลอบนํายาแผนปัจจุบันกลุม่ใดมาเป็นส่วนผสม  
1. กลุ่มยาสเตียรอยด์    2. กลุ่มยาปฏิชีวนะ 
    กลุ่มยาสเตียรอยด์ ซึ่งจะเกิดผลข้างเคียงสูงอาจทําให้เกิดอาการบวมนํ้า  หน้าบวม     

กระดูกผุ  กระเพาะอาหารทะลุ  ความดันโลหิตสูง  กล้ามเน้ีอไม่มีแรง  และหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหยุดเต้น
ได้  

2.      เพ่ือความปลอดภัย ท่านควรซื้อยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจําบ้าน จากที่ใด 
           1. ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย. 2. อินเทอร์เน็ต 

    ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เพราะการขายยาโดยใช้ช่องทางอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
อินเตอร์เน็ต  การขายตรง เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นค่ะ 

3.      บุคคลกลุ่มใดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้ปวดแอสไพริน 
           1. ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ 2. ผู้สูงวัย 

         ผู้ที่เคยเปน็โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือกําลังเป็นเป็นอยู่ ไม่ควรรับประทาน   
ยาแก้ปวดแอสไพริน เพราะจะยิ่งระคายเคืองต่อเน้ือเย่ือกระเพาะอาหาร จนทําให้เป็นแผลในกระเพาะ
อาหารได้ 
 

4.      ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุซึ่งมิได้ผสมปรุงแปรสภาพ เรียกว่า… 
           1. ยาไทย    2. ยาสมุนไพร 

                     ยาสมุนไพรเป็นยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุซึ่งมิได้ผสมปรุงแปรสภาพ  
5 .      ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการอักเสบจากการติดเช้ือในข้อใด… 
           1. เช้ือไวรัส    2. เชื้อแบคทีเรีย 

การอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ยาปฏิชีวนะไม่
สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเช้ือไวรัสได้  

6.      ยาหยอดตามีอายุนานเท่าใดหลังเปิดใช้แล้ว 
           1. หนึ่งเดือน    2. สามสัปดาห์ 

ยาหยอดตาที่เปิดใช้แล้ว จะเสื่อมคุณภาพไปตามวันเวลา จะมีฤทธ์ิเต็มทีภ่ายในหนึ่งเดือนหลัง
เปิดใช้ครั้งแรก  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๐ 
7.      เพราะเหตุใดจึงห้ามใช้กลุ่มยาเตตร้าซัยคลินกับเด็กที่อายุตํ่ากว่า 6 ขวบ 
           1. ทําใหฟ้ันตกกระ    2. ทําให้เป็นโรคโลหิตจาง 

                     ห้ามใช้กลุ่มยาเตตร้าซัยคลินกับเด็กที่อายุตํ่ากว่า 6 ขวบ เพราะว่ายาจะไปรบกวนการ
สร้างกระดูกและฟัน ทําให้กระดูกและฟันไม่เจริญเท่าทีค่วร ทั้งยังทําใหฟ้ันตกกระ เป็นคราบ        สี
นํ้าตาลถึงดําด้วย  

8.      บุคคลกลุ่มใดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแก้ปวดแอสไพริน 
           1. ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ 2. ผู้สูงวัย 

         ผู้ที่เคยเปน็โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือกําลังเป็นเป็นอยู่ ไม่ควรรับประทาน   
ยาแก้ปวดแอสไพริน เพราะจะยิ่งระคายเคืองต่อเน้ือเย่ือกระเพาะอาหาร จนทําให้เป็นแผลในกระเพาะ
อาหารได้ 

9.      การใช้ยาแก้ปวดพาราเซตามอลในผูใ้หญ ่ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินก่ีวัน 
           1. 5 วัน      2. 10 วัน 

   ในผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยาพาราเซตามอลนานเกิน 10 วัน เน่ืองจากฤทธ์ิของยาจะมีพิษต่อตับ 
 
10.      ยาก่อนอาหาร ต้องกินก่อนอาหารนานเท่าใด 
           1. อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง    2. อย่างน้อย 15 นาท ี

         ยาก่อนอาหารก็คือ ต้องกินยาก่อนอาหารอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง เพ่ือให้ยาดูดซึมได้ดี 
11.      ยาหลงัอาหาร ต้องกินหลังอาหารทันที หรือหลังจากกินอาหารแล้วนานเท่าใด 
           1. 5 นาที      2. อย่างน้อย 15 นาท ี

         ยาหลังอาหาร ต้องกินหลังอาหารทันที หรือหลังจากกินอาหารแล้วอย่างน้อย 15 นาที 
เพ่ือให้ยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดร่วมกับอาหารในลําไส้เล็ก 

12.      ควรกินยาก่อนนอน หลังจากกินอาหารมื้อเย็นเสร็จแล้วไม่ตํ่ากว่าก่ีช่ัวโมงก่อนเข้านอน         
 1. 2 ช่ัวโมง      2. 4 ชั่วโมง 

     ควรกินยาก่อนนอน หลังจากกินอาหารมื้อเย็นเสร็จแลว้ไม่ตํ่า 4 ช่ัวโมงก่อน  เข้านอน 
13.      เพ่ือให้เราได้ยาที่มีคุณภาพ ขอให้สงัเกตวันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ และอันตรายจากยาที่เสื่อมคุณภาพ

โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ผลิตมานานเกินกว่าก่ีปี 
           1. 5 ปี       2. 3 ปี 

         เพ่ือให้เราได้ยาที่มีคุณภาพ ขอให้สังเกตวันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ และอันตรายจากยาท่ี
เสื่อมคุณภาพโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ผลิตมานานเกินกว่า5 ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๑ 
14.      สิ่งที่จะทําให้เราทราบได้ว่ายาน้ันได้ผ่านการรับรองจาก อย. แล้วคือสิ่งใด 
           1. ช่ือ และที่ต้ังของผู้ผลิตบนฉลากยา  2. เลขทะเบียนตํารบัยา 
         เลขทะเบียนตํารบัยาเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทราบได้ว่ายาน้ันได้ผ่านการรับรองจาก อย.แล้ว 
15.      ยาระบาย ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินกว่าก่ีวัน 
           1. 7 วัน       2. 5 วัน 

         ไม่ควรใช้ยาระบายติดต่อกันนานเกินกว่า 7 วัน  เพราะการใช้ยาระบายในขนาดสูงหรือ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น ทําให้ลําไส้ใหญ่เสยีการทํางานตามธรรมชาติ ต้องใช้
ยาจึงจะถ่าย  

16.      ยาประเภทใดที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป 
           1. ยาควบคุมพิเศษ     2. ยาสามัญประจําบา้น 

         ยาสามัญประจําบ้าน สามารถซื้อได้จากร้านค้าทั่วไป ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นร้านขาย 
17.      ยาน้ําแก้ไอ แบบไหนที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
           1. ยาแก้ไอนํ้าดํา ,ยาแก้ไอนํ้าเช่ือม   2. ยาน้าํแก้ไอผสมโคเดอีน 

         ยาน้ําแก้ไอผสมโคเดอีน หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ จะทําให้เกิดการเสพติดได้ซึ่งการ
ใช้ยานี้ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ 

18.     การขายยาประเภทใด เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
           1. ยาชุด      2. ยาสามญัประจําบ้าน 

        การขายยาชุด เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย  
19.      ยาประเภทใดที่ต้องใช้ภายใต้ความดูแลของแพทยอ์ย่างใกล้ชิด 
           1. ยาลดความอ้วน     2. ยาแก้ปวดลดไข้ 
                       ยาลดความอ้วน  เป็นกลุม่ยาต้องใช้ภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด 
20.      ในทางการแพทย์ได้นํากลูตาไธโอนมาใช้ในการรักษาโรคใด 
           1. โรคไต      2. โรคพาร์กินสัน 

         ในทางการแพทย์ได้นํากลตูาไธโอนมาใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน 
21.      ยาปฏิชีวนะ มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ยาแก้อักเสบ” ใช่หรือไม ่
          1. ใช่       2. ไม่ใช่ 

         ไม่ใช่ อย่าเรียกยาปฏิชีวนะว่า “ยาแก้อักเสบ” เพราะจะทําให้เข้าใจผดิว่าทุกครั้งที่มีอาการ
อักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งไม่ถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๒ 
22.      ภาวะที่เช้ือโรคสามารถทนทานต่อฤทธ์ิของยาที่เคยใช้ได้ผลกับมันมาก่อน เรียกว่า….. 
           1. การด้ือยา      2. การแพ้ยา 

                       ภาวะที่เช้ือโรคสามารถทนทานต่อฤทธ์ิของยาที่เคยใช้ได้ผลกับมันมาก่อน 
เรียกว่า “ การด้ือยา ” 

23.      ในทางการแพทย์จะใช้สเต็มเซลล์มาปลูกถ่ายเพ่ือรักษาโรค ทั้งน้ี สเต็มเซลล์ทีใ่ช้รักษาแล้ว               
ได้ผลจริง มาจากที่ใด 

           1. ไขกระดูก     2. สายสะดือ 
                       สเต็มเซลล์ทีใ่ช้รักษาแล้ว ได้ผลจริง มาจากไขกระดูก 
24.      ซื้อยาจากแหล่งใดมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง 
           1. ทางอินเทอร์เน็ต     2. ร้านขายยาที่เพ่ิงเปิดใหม่ 
                       การซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง เน่ืองจากการขายยาผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
 
25.      การเก็บรักษายาเพ่ือคงประสิทธิภาพ ควรเก็บให้หา่งแสงแดด ความช้ืน และจัดเก็บในที่ม ีอุณภูมิ

เหมาะสมเท่าใด 
           1. ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส    2. ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส 
                       การเก็บรักษายาเพ่ือคงประสิทธิภาพ ควรเก็บให้ห่างแสงแดด ความช้ืน และจัดเก็บในที่มี

อุณภูมิเหมาะสมไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส 
26.      ยาประเภทใดที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่าน้ัน 
           1. ยานอนหลบั      2. ยาแก้ไมเกรน 
                          ยานอนหลับเป็นยาอันตรายที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่าน้ัน 
27.      ร้านยาคุณภาพแตกต่างจากร้านขายยาทั่วไปอย่างไร  
           1. เภสัชกรอยู่ให้คําแนะนําตลอดเวลา 2. ร้านขายยาที่เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง 
                          ร้านยาคุณภาพแตกต่างจากร้านยาทั่วไป เน่ืองจากมีเภสัชกรอยู่ใหค้ําแนะนําตลอดเวลา 
28.      ซื้อยาจากแหล่งใดมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง 
           1. ทางอินเทอร์เน็ต     2. ร้านขายยาที่เพ่ิงเปิดใหม่ 
                       การซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง เน่ืองจากการขายยาผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๓ 
29.      ซื้อยาจากแหล่งใดมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง 
           1. ทางอินเทอร์เน็ต     2. ร้านขายยาที่เพ่ิงเปิดใหม่ 
                       การซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง เน่ืองจากการขายยาผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
 
30.      ซื้อยาจากแหล่งใดมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง 
           1. ทางอินเทอร์เน็ต     2. ร้านขายยาที่เพ่ิงเปิดใหม่ 
                       การซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตมีโอกาสได้รับยาปลอมสูง เน่ืองจากการขายยาผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
 

เฉลย  ข้อถูก   ข้อ1 คือ1   ข้อ16 คือ2 
    ข้อ2 คือ1   ข้อ17 คือ2 
   ข้อ3 คือ1   ข้อ18 คือ1 
   ข้อ4 คือ2   ข้อ19 คือ1 
   ข้อ5 คือ2   ข้อ20 คือ2 
   ข้อ6 คือ1   ข้อ21 คือ2 
   ข้อ7 คือ1   ข้อ22 คือ1 
   ข้อ8 คือ1   ข้อ23 คือ1 
   ข้อ9 คือ2   ข้อ24 คือ1 
   ข้อ10 คือ1   ข้อ25 คือ1 
   ข้อ11คือ2   ข้อ26 คือ1 
   ข้อ12 คือ2   ข้อ27 คือ1 
   ข้อ13 คือ1   ข้อ28 คือ1 
   ข้อ14 คือ2   ข้อ29 คือ1 

ข้อ15 คือ1   ข้อ30 คือ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๔ 
๖.๒ เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ(กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์) 

1. สารซัลไฟต์จัดเป็นสารฟอกขาวที่ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ การผลิต
นํ้าตาล วุ้นเส้น เส้นหมี ่ก๋วยเต๋ียว ลูกเกด และอาหารทะเลเยือกแข๊ง เป็นต้น 

2. นํ้าตาลป๊ีปนํ้าตาลปึก เมื่อเก็บไว้จะมีสีนํ้าตาลเข้มขึ้นเร่ือย ๆ ถ้ายังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนสี เมื่อเก็บไว้นาน 
ๆ ที่อุณหภูมิแสดงว่ามีการใช้สารฟอกขาวในการผลิต 

3. ไอโอดิน เป็นสารจําเป็นในการเจริญเติบโตของร่างการและสมอง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฉบับ
ที่ 153 (พ.ศ. 2537) กําหนดให้เกลือบริโภคมีไอโอดินไม่น้อยกว่า 40 มลิลิกรัมต่อกิโลกรัม 

4. หากเป็นการปรุงอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การใช้นํ้ามันทอดซ้ํา 2-3 ครั้ง ถือว่าปลอดภัย เน่ืองจากมี
สารโพล่าร์ไม่เกินร้อยละ 25 

5. การได้รับสารพวก DDT จะทําให้เกิดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร คือ คลื่นไส้ อาเจียน 
ท้องเสีย เกิดอาการเป็นพิษต่อระบบปราสาทโดยเฉพาะในส่วนปลาย 

6. สเตียรอยด์ เป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึงที่ร่างกายสร้างขึ้นจากต่อมหมวกไตช้ันนอก เพ่ือควบคุมการทํางานต่าง 
ๆ ของร่างกาย 

7. ประโยชน์ของสเตียรอยด์ มีดังน้ี คือ เพ่ือใช้ทดแทนการขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ใช้รักษาโรคต่าง ๆ 
เช่น ภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคตา โรคไขข้ออักเสบ ชนิดรูมาตอยด์ 

8. ระบบที่ทําหน้าที่ควบคุมการหลั่งสเตียรอยด์ฮอร์โมน ประกอบด้วยอวัยวะที่สําคัญในรา่งกาย ๓ แห่ง คือ 
ฮัยโปธาลามัว (HypoThalamas)  ต่อมพิทูอิตารี (Pituitary gland) และต่อมหมวกไต (Adernal gland) 

9. หากพบอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดจากการใช้ยาที่อสมสารสเตียรอยด์ คือ ใบหน้ากลม มไีขมันสะสมบรเิวณ
ฐานลําคอด้านหลัง มีไขมันสะสมบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า ท้องป่อง หรืออ้วนบริเวณลําดับมากว่า
แขนขา อย่าหยุดยาทันทีเพราะอาจเกิดอันตราย 

10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กาํหนดให้บอแรกซ์เป็นสารที่หา้มใช้ในอาหาร 
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท 

11. นํ้ายาทดสอบสารบอแรกซ์ สามารถตรวจได้ทั้งอาหารสด หรืออาหารท่ีทําให้สุกแล้ว 
12. ผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อร่างกายได้รับสารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์) คือทําให้เกิดอาการหายใจขัด 

ความดันโลหิตตํ่า ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง หรือในรายที่รุนแรงอาจช๊อค หมดสติ และเสียชีวิตได้ 
13. การทดสอบในข้ันตอนเติมนํ้ายากรดซาลิซิลคิ (สารกันรา) ลงในถ้วยน้ําเปล่าทั้ง 2 ควรเขย่าก่อนเพ่ือให้

สังเกตสีได้ง่ายขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๕ 
14. การทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ผลที่ออกมามปีริมาณไอโอดีนอยู่ที่ 20 มลิลิกรัม/กิโลกรัม สีที่

ปรากฏจะเป็นสีส้ม 
15. การทดสอบกรมแร่อิสระ (นํ้าส้มสายชูปลอม) คือ เทนํ้าส้มสายชูลงในถ้วยพลาสติก 5 มิลลิกรัม แล้วตักผง

ทดสอบกรดแร่อิสระปริมาณเล็กน้อย (ปลายช้อน) ลงในถว้ยยาแล้วเขย่าให้ผงทดสอบละลาย 
16. การทดสอบกรดแร่อิสระ (นํ้าส้มสายชูปลอม) ถ้าสารละลายในถ้วยยาเป็นสีเชียว แสดงว่าตัวอย่างเป็น

นํ้าส้มชายชูแท้ รับประทานได้ 
17. การประเมินผลปริมาณสารโพล่าร์ในนํ้ามันทอดซ้ํา ถ้าผลที่ได้เป้นสีชมพูเข้ม แสดงว่ามีความเข้มข้นของ

สารโพล่าร์น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งใช้รับประทานได้ปลอดภัย 
18. ชุดตรวจสารเคมีกําจัดแมลงในผัก ผลไม้ และธัญพืชหากการแปรผลออกมาเป็นลบ จะพบสารสีม่วงเข้ม 

แสดงว่าไม่พบสารเคมีกําจัดแมลงในตัวอย่าง 
19. การประเมินผลชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์สิว – ฝ้า – กันแดด หากการประเมินผลออกมาเป็น

ลบจะเกิดสีเขียวถึงสีนํ้าเงินดํา 
20. ชุดทดสอบแอมโมเนียในครมีทาหน้า เป็นชุดทดสอบเบ้ืองต้นสําหรับทดสอบสารห้ามใช้ปรอทแอมโมเนีย

ในครีมทาหน้า ปรอทแอมโมเนียจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีเกิดก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งจะทําให้สีของกระดาษ
ลิตมัสเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวอ่อน หรือเขียวเข้มถึงสีนํ้าเงิน 

 
เฉลย  ข้อ √ ได้แก่ข้อ 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 15 17 18 20 
  ข้อ  ได้แก่ข้อ 3 10 13 14 16 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๖ 
๗. เชี่ยวชาญด้านภูมิปญัญาท้องถ่ินด้านสขุภาพ 

1. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
2. หลักการธรรมมานามัยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ กายานามัย และจิตตานามัย 
3. การรับประทานอาหารเพ่ือปรับธาตุในร่างกายให้สมดุล คือ การรับประทานอาหารให้หลากหลายครบรส 
4. อาหารรสขม และรสจืด ช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ในร่างกาย 
5. ขิง เป็นสมุนไพรที่ใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลม 
6. ชุมเห็ดเทศ เป็นสมุนไพรใช้แก้อาการท้องเสีย 
7. กล้วยนํ้าว้าดิบ ใช้แก้อาการท้องผูก 
8. ตะไคร้ เป็นสมุนไพรบํารุงไฟธาตุ แก้อาการขัดเบา 
9. บัวบก เป็นพืชสมุนไพร ใช้รักษาบาดแผล 
10. ผักคราดหัวแหวน เป็นพืชสมุนไพร ใช้แก้อาการปวดฟัน 
11. ท่าบริหารร่างกายฤาษีดัดตน เกิดจากการประยุกต์มาจากการผ่อนคลายอิริยาบถของ 
                ฤาษีแก้อาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
12. ท่าฤาษีดัดตนที่สถาบันการแพทย์แผนไทย นํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารร่างกายมี   
                ทั้งหมด 10 ท่า 
13. ท่าบริหารใบหน้า 7 ท่า เป็นการบริหารเพ่ือถนอมสายตา 
14. การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนไม่จําเป็นต้องตรวจความสมดุลของร่างกายก่อน 
15. การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษี ดัดตนนอกจากจะช่วยส่ง เสริมสุขภาพ  และป้องกันโรคแล้ว 

ยังช่วยฟ้ืนฟูสภาพร่างกายได้ด้วย 
16. ในยาอบสมุนไพร ใบมะขามเป็นสมุนไพรขับลม 
17. ลูกประคบส มุนไพร  มี ส่ วนประกอบที่ สํ าคัญ ช่วยบรร เทาอาการปวด เ ม่ือย  คลาย เส้น เ อ็น  

คือ ไพล 
18. ในการนวดคลายความปวดเมื่อย ไม่มีข้อห้ามใดๆ ในการนวด 
19. การอบสมุนไพร ไม่มีข้อห้ามใดๆ ในการอบ 
20. การประคบสมุนไพร เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ ปวด บวม อักเสบ ประคบได้ทันที 

    เฉลย   ข้อถูก 1 3 4 5 8 9 10 11 13 15 17 
           ข้อผิด 2 6 7 12 14 16 18 19 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๗ 
๘.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส ์ 

กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่าน 
 

ความรู้เรื่องเอดส ์ ถูก ผิด 
1.ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีได้   
2.ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเสี่ยงต่อการติดเอดส์   
3.คนที่มีคู่นอนหลายคน มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอดส์   
4.การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเช้ือเอชไอวีสามารถทําให้ติดเช้ือเอชไอวีได้    
5.ยุงเป็นพาหะนําเช้ือเอดส์ได้   
6.ผู้ป่วยเอดส์มักเจ็บป่วยและอ่อนแอกว่าคนปกติ   
7.ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้   
8.เช้ือเอชไอวีทําลายภูมิต้านทานทําให้เกิดการเจ็บป่วย   
9.แม่ที่ติดเช้ือเอดส์สามารถแพร่เช้ือสู่ทารกในครรภ์ได้   
10.คนที่ติดเช้ือเอชไอวีแล้วแต่ยังไม่มีอาการ สามารถแพร่เช้ือได้     
11.คนร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายประจําจะไม่ติดเช้ือเอชไอวี   
12.การกอดและจับมือกับผู้ติดเช้ือเอดส์จะทําให้ได้รับเช้ือเอดส์ได้   
13. เช้ือเอชไอวี จะตรวจพบได้ในเลือดภายหลังการรับเช้ือ 6 สัปดาห์   
14.การเจาะหูหรือสักผิวหนังที่ใช้เข็มร่วมกันทําให้ติดเอดส์ได้   
15.การหลั่งข้างนอกเป็นวิธีหน่ึงที่สามารถลดการติดเช้ือเอชไอวีได้   
16 คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจเป็นคนที่มีเช้ือเอชไอวี
ได้ 

  

17. การบังคับตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี เป็นการละเมิดสิทธิ   
18. การเผยแพร่ความรู้เร่ืองเอดส์เพ่ือให้เกิดความตระหนักเป็นวิธีหน่ึงที่จะ
ลดการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีได้ 

  

19. การป้องกันเอดส์ใช้งบประมาณน้อยกว่าการรักษา   
 

...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๘ 
๙. เชี่ยวชาญด้านการจัดการสขุภาพชุมชน 

คําชี้แจง 

คําถามทั้งหมด 20 ข้อ ให้กาเครื่องหมาย √ หน้าขอท่ีท่านเห็นว่าถูกต้อง และกาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่เห็นว่าผิด 
...........1.นักจัดการสุขภาพชุมชน คือ ผู้ท่ีสามารถนําพาชุมชนให้วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน แล้วนําสู ่

กระบวนการวางแผนสุขภาพ พร้อมท้ังสามารถเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายท้ังภายใน ภายนอกชุมชนในการสนับสนุน
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน และติดตามประเมินผล 

...........2.นักจัดการสุขภาพท่ีดี ต้องรู้จักแสวงหาความรู้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพและปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

กับชุมชนของตนเอง 

...........3.ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน เป็นสิ่งจําเป็นในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน 

...........4.กลไก 3 ประสานในการขับเคลื่อนการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน ได้แก่ ภาคประชาชน ประกอบด้วย  
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กรรมการหมู่บ้าน และประธานกลุ่มอาชีพในชุมชน  

...........5.กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชนมี 4 ขั้นตอนได้แก่  การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์, การกําหนด 

จุดหมายปลายทาง (การสร้างวิสัยทัศน์รวม), การสร้างแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 

(ทางเดินไปสู่จุดหมายปลายทาง) และการประเมินผล  ควบคุมกํากับ การติดตามและการจัดการความรู ้
...........6.กระบวนการสําคัญในการนําแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ คือ การมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนในการวางแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติพร้อมท้ังการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
ทราบอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

...........7. เม่ือมีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการแล้ว นักจัดการสุขภาพชุมชนต้องมีการติดตามประเมินผล 

โครงการเม่ือสิ้นกิจกรรม/โครงการตามแผนสุขภาพชุมชนเท่านั้น 

...........8. การติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการสามารถดําเนินการได้ระหว่างการดําเนินงาน เพ่ือนําข้อมูล 

ไปปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สําเร็จต่อไป 

...........9. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีดีสามารถเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการให้การสนับสนุนแผนงาน / โครงการของผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

...........10.การติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการท่ีดี ควรมีการกําหนดไว้ในเวทีการประชุมประจําเดือนของหมู่บ้าน 

...........11.กลุ่มเหมายในการร่วมจัดทําแผนสุขภาพชุมชน คือ ผู้นําชุมชน อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐใน
พ้ืนท่ี เช่น บุคลากรสาธารณสุข พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

...........12. นักจัดการสุขภาพได้มีการประชาคมหมู่บ้านจัดทําแผนสุขภาพชุมชนเสร็จแล้ว ควรมีการประชาพิจารณ์แผนสุขภาพ
ชุมชนให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ และแสดงความคิดเห็นก่อนนําเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานต่อไป 

...........13. งบประมาณพัฒนาด้านสุขภาพในชุมชนมีเพียงกองทุนหลักประกันสุขภาระดับพ้ืนท่ีเท่านั้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

๘๘ 
 

..........14. อสม.พรพรรณ ได้นําเสนอข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีถูกทอดท้ิง ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 2 คน ในเขต
รับผิดชอบเสนอในเวทีประชาคมจัดทําแผนสุขภาพของชุมชน เบื้องตน ผู้นําชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ไปเย่ียมเยียนให้การช่วยเหลือ พร้อมกับเสนอแผนเข้าสู่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้การช่วยเหลือต่อไป 
แสดงว่า อสม.พรพรรณเป็นนักจัดการสุขภาพท่ีดีได้ 

...........15.อสม.สมศักด์ิ มีหญิงหลังคลอดในความรับผิดชอบ 3 คน ด้วยความเป็น อสม.ชายไม่กล้าเข้าไปดูแลให้คําแนะนําหญิง
หลังคลอด จึงประสานนางอรวรรณ ทีมีลูกชายอายุประมาณ 1 ปี  สุขภาพแข็งแรง กินนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6 เดือน 
เป็นผู้แนะนําให้ความรู้แก่หญิงหลังคลอดทั้ง 3 คน แทนตนเอง 

...........16. แผนงาน/โครงการ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 1)ชุมชนสามารถดําเนินการเองได้ เช่น การกําหนดมาตรการทางสังคม 
2)การประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนนําในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 3)การขอรับการสนับสนุนจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องถึงจะสามารถดําเนินการได้ เช่น การจัดชื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน เป็นต้น 

...........17.ทุนท่ีสําคัญของชุมชน นอกจากการระดมทุนจัดทําเป็นกองทุนในการจัดการสุขภาพชุมชนแล้ว ชุมชนยังมีภูมิปัญญาใน
การดูแลสุขภาพ เช่น หมอยาพ้ืนบ้าน ผู้ป่วยท่ีสามารถดูสุขภาพตนเองได้อย่างปกติสุข เป็นทุนสําคัญในการดูแลสุขภาพท่ี
นักจัดการสุขภาพต้องนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพชุมชน 

...........18.อสม.บุญหลาย สุ่มตรวจลูกน้ํายุงในภาชนะใส่น้ําของบ้านกํานัน ไม่กล้าปรับเงิน ตามมาตรการสังคม เพราะกลัวว่า
กํานันจะไม่พอใจ  

...............19.การท่ี อสม. แสวงหาความรู้และการเข้าร่วมศึกษาดูงาน และนําไปปรับปรุงการทํางานของชุมชนได้ ทําให้ อสม.
สามารถเป็นนักจัดการสุขภาพท่ีดีได้ 

...............20.อสม.บุญช่วย เป็นผู้นําพา อสม.ในหมู่บ้าน นําเสนอผลงานของตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และนํา 

ข้อมูลไปปรับปรุงการทํางานร่วมกัน อสม.บุญช่วยเป็นนักจัดการสุขภาพท่ีด ี
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๘๙ 
  สาขาท่ี 10  สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย        หรือ       หน้าข้อความต่อไปนี้   
............... 1. หญิงต้ังครรภ์ควรมาฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าต้ังครรภ์ โดยให้พาสามีมาด้วย 
............... 2. ภาวะเสี่ยงของหญิงต้ังครรภ์ที่ต้องรีบมาสถานบริการสาธารณสุขทันที ได้แก่อาการดังน้ี  
      ลกูด้ินน้อยกว่า 10 ครั้งใน 1 วัน (เมื่อต้ังครรภ์ได้ 32 สัปดาห์ขึ้นไป) มีเลือดออกทางช่องคลอด 
................3. แม่หลังคลอดควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน และเลี้ยงควบคู่อาหารเหมาะสมตามวัยจน
ลูกอายุครบ 2 ปี หรือ มากกว่าน้ัน เพราะนมแม่มสีารอาหารครบถ้วน ทําให้ลูกฉลาด แขง็แรง อารมณ์ดีและ
พัฒนาการดี 
.............. 4. พ่อ – แม ่สามารถประเมินและบันทึกพัฒนาการลูกได้ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
.............. 5. พ่อ – แม ่ของเด็กแรกเกิด – 5 ปีควรเล่านิทานให้ลูกฟังสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งช่ัวโมง เวลาใดก็
ได้และ พ่อ – แม่ ควรเล่นกับลูกด้วย เป็นต้น 
............... 6. เด็กแรกเกิด – 6 เดือน กินนมแม่เพียงอย่างเดียวก็พอไม่ต้องกินนํ้า เพราะในนมแม่มีนํ้าอยู่แล้ว 
............... 7. การเฝ้าระวังการละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้อง คือการแนะนําไม่ให้ใช้นมผสมเลีย้งทารกแรกเกิด – 2 ปี หรือมากกว่าน้ัน 
............... 8. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ โดยการช่ังนํ้าหนักและวัดส่วนสูงเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีทําใหท้ราบว่า 
หาก 
               นํ้าหนักน้อยแสดงว่าแสดงว่าได้รับอาหารไม่พอหากเต้ียกว่าปรกติแสดงว่าได้รับอาหารไม่พอเป็น
เวลานาน  
............... 9. งานอนามัยแม่และเด็กต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ 
...............10. อสม.เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้สามีพาหญิงต้ังครรภ์ไปฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่า
ต้ังครรภ์ และส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมให้พ่อ – แม ่และผูเ้ลี้ยงดูเด็ก เล่านิทาน เล่นกับลูก เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เด็ก 
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การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
การสร้างและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 

หลักการธรรมานามัย   

ธรรมานามัย       คือ งานสาธารณสุขมูลฐานของการแพทย์แผนไทย  สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกชาติ  
ทุกศาสนา  เพ่ือกระจายความรู้  เรื่องสุขภาพสู่ชุมชนและปัจเจกชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ธรรมานามัย   หมายถึง  ระบบการสร้างและส่งเสริมสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติให้ความสําคัญต่อสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพในทุกด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผู้คิดหลักการธรรมานามัย คือ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ 

ธรรมานามัย  มีองค์ประกอบ   3  ส่วน  ได้แก่ 

1.  กายานามัย คือ  การสร้างและส่งเสริมสุขภาพ ทางกาย 

2.  จิตตานามัย คือ  การสร้างและส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ 

3.  ชีวิตานามัย    คือ การสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและครอบครัว 

เพ่ือให้เกิดภาวะสมดุลทั้ง  3  ส่วน  ดังนี้ 

1. กายานามัย  คือ  การส่งเสริมสุขภาพทางกาย  2  อย่าง  ได้แก่ 

 1.1 การบริโภคอาหาร  ควรรับประทานอาหารให้พอดี  ไม่มากและน้อยเกินไป  ตามหลักทฤษฎี
การแพทย์แผนไทยควรรับประทานให้หลากหลายและครบทุกรส  เพ่ือจะได้ช่วยปรับธาตุทั้ง 4 ให้สมดุล  สิ่งสําคัญ
ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของวัย  เวลา  ธาตุ  และโรคที่เป็น  เช่น  บุคคลที่อยู่ในวัยชรามักเจ็บป่วยด้วยโรคลม  
ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  จึงไม่สมควรรับประทานอาหารรสมันและอาหารท่ีย่อยยาก ช่วงเวลาเช้ามืดเป็นเวลาที่มักเกิด
เสมหะ ไม่ควรรับประทานรสหวานมัน  เน่ืองจากจะทําให้มีเสมหะมาก  เป็นต้น 

 

 

 

 

 



  
  
  

๙๒ 

 การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับธาตุและโรคที่เป็นอยู่  เช่น  บุคคลธาตุดินมีสิ่งสําคัญในการควบคุม
สุขภาพอยู่  3  อย่าง  คือ  หัวใจ  อาหารที่รับประทานเข้าไปและกากอาหารท่ีจะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ  ดังน้ัน
การกินอาหารจึงสําคัญมาก  โบราณจึงมีคํากล่าวว่า “กินผิด”  หมายถึง  การกินไม่ถูกกับธาตุจะเกิดความเจ็บป่วย
และการกินไม่ถูกกับโรคจะทําให้เกิดโรคกําเริบมากข้ึน 

  อย่างไรก็ตามควรบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  อาหารท่ีมีเส้นใยและควรเลือก
รับประทานอาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ  ตามหลักการแพทย์แผนไทยควรบริโภคอาหารที่หลากหลายครบ
ทุกรสเพ่ือช่วยเสริมและบํารุงธาตุให้สมดุล  จะทําให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยง่าย 

 1.2  การบริหารกาย  แบ่งออกเป็น  2  วิธี  ได้แก่ 

  1.2.1  การออกกําลังกาย  เป็นการสร้างเสริมสุขภาพทางกายด้ายท่าบริหารต่าง ๆ  จะทําให้
กล้ามเน้ือแข็งแรง  และช่วยบรรเทาอาการของโรคบางอย่างได้   เช่น  การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน  15  
ท่า  ซึ่งสถาบันการแพทย์แผนไทยส่งเสริมให้นํามาใช้ในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน  เพ่ือคลายความ
เมื่อยล้าของร่างกาย  และท่าบริหารใบหน้า  7  ท่า  ยังช่วยในเรื่องการถนอมสายตาและช่วยให้ใบหน้าเต่งตึงด้วย 

 

               ตัวอย่างกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน 

 

กิจกรรมการอบรมกิจกรรมการอบรมกิจกรรมการอบรม

 

 

 

 

           

๙๓ 

                    1.2.2  การพักผ่อน  การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับ  เป็นการผ่อนคลายทั้งร่างกายและ
จิตใจ  แต่การนอนหลับพักผ่อนก็ต้องคํานึงถึงความพอดีที่ร่างกายต้องการ  ไม่ควรนอนมากหรือน้อยเกินไป  
นอกจากการนอนหลับพักผ่อนแล้ววิธีพักผ่อนและผ่อนคลายที่ดียังมีอีกหลายวิธี  แล้วแต่ความชอบและความพึง

กิจกรรมออกกําลังกาย 



  
  
  

  การนวดผ่อนคลาย  ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากในเร่ืองการบริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  ซึ่ง
ทําให้มีธุรกิจบริการสุขภาพด้านน้ีเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากเพ่ือสนองความต้องการ  มีการแข่งขันกันในเรื่องการ
ให้บริการ  มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการ  ทั้งหมดเกิด
จากผลสัมฤทธ์ิของการนวดท่ีเกิดความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ  เป็นการพักผ่อนและผ่อนคลายที่ดีมากวิธี
หน่ึง   ตัวอย่างการนวดผ่อนคลายที่สถาบันการแพทย์แผนไทยร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียมจํากัดมหาชน  
จัดทําโครงการเหน่ือยนักพักนวด ที่ป๊ัมน้ํามันบางจาก  เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าสามารถผ่อนคลายร่างกาย
และจิตใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะเวลาเดินทางไกลได้เป็นอย่างดี  ทั้งเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนนได้อีกด้วย 

  การอบสมุนไพร    เ ป็นการใช้ไอนํ้าเดือดที่ ต้มสมุนไพรทําให้รูขุมขนขยาย  ช่วยขับ              
เหง่ือและสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย  บรรเทาอาการผื่นคัน  โรคผิวหนัง  ทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส  สมุนไพร
ที่ใช้อบร่างกายใช้ได้ทั้งสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง   

  การประคบสมุนไพร    เป็นการใช้ความร้อนนําตัวยาสมุนไพรในลูกประคบไปใช้ในการคลาย
กล้ามเน้ือและเส้นเอ็น สมุนไพรท่ีใช้ทําลูกประคบใช้ได้ทั้งสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง  ได้แก่ ไพล  ขมิ้น  ผิ
มะกรูด  ตะไคร้บ้าน  ใบมะขาม  ใบส้มป่อย  เกลือ การบูร 

2.  จิตตานามัย  การส่งเสริมและพัฒนาจิต  3  ประการ  ได้แก่ 

   2.1  พัฒนาคุณภาพจิต  คือ  การฝึกจิตใจให้มีคุณธรรม  มีศรัทธา  มีพรหมวิหาร  4  มีความกตัญญู
กตเวที  มีหิริโอตัปปะ  มีความเคารพ  อ่อนน้อม  สุภาพอ่อนโยน  มีจิตใจว้างขวาง  เสียสละ  โอบอ้อมอารีย์ 
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  -  คุณธรรมบุคคล  คือ  การพิจารณาและจําแนกระหว่างสิ่งที่ถูกและผิด ตามเจตนาจูงใจ  หรือ
การกระทํา 

  -  ศรัทธา  คือ  ความเช่ือที่ประกอบด้วยปัญญา  เช่ือมั่นในการทําคุณความดี   

  -  พรหมวิหาร  4  คือ  เมตตา  กรุณา  มุฑิตา  และอุเบกขา 

  -  หิริ  โอตัปปะ  คือ  ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 

 2.2  พัฒนาสมรรถภาพจิต  คือ  การฝึกจิตให้มีสติ  มีสมาธิ  มีความเพียรพยายาม  บากบ่ัน  อดทน  มี
ความรู้ผิดชอบ  เข้มแข็ง  มีกําลังใจเด็ดเด่ียว  ไม่หว่ันไหวต่อโลกธรรม  8  ประการ  

                               -  สติ  คือ  ความระลึกได้  นึกได้  ความไม่เผลอ  การคุมใจไว้กับกิจ  หรือกุมจิตไว้กับ
สิ่งที่เก่ียวข้องหรือที่ปฏิบัติ 

                               -  สมาธิ  คือ  ความสงบ  ต้ังมั่น  ไม่วอกแวกหว่ันไหว  มีความใสกระจ่าง  ราบเรียบ  มี
พลัง  มีความนุ่มนวล 

-  โลกธรรม  8  ประการ  คือ  ลาภ – เสื่อมลาภ  ยศ – เสื่อมยศ  สรรเสริญ – นินทาความสุข - 
ความทุกข์ 

 2.3  พัฒนาสุขภาพจิต  คือ  ฝึกจิตให้มีปิติยินดี  มีความรัก  มีความสุข  มองโลกในแง่ดี  ร่าเริง  เบิก
บาน  สดช่ืน  แจ่มใส  อ่ิมใจ 

 การฝึกจิต     เป็นการพัฒนาเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับจิต   จิตที่เข้มแข็งจะมีพลังต่อต้านสิ่งเลวร้ายต่างๆ 
ได้   แนวทางปฏิบัติในการฝึกจิตมีหลายแนวทาง  สําหรับการแพทย์แผนไทย  มีแนวทางการฝึกดังน้ี 

          1.  การสวดมนต์  แผ่เมตตา  พิจารณาสังขาร  และการไหว้ครู  เพ่ือพิจารณาตามให้เกิดศรัทธา  ความ
เช่ือมั่น  ความกตัญญู  และความเมตตา 

อานิสงค์ของการสวดมนต์ 
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  -  ช่ือว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะขณะสวดมนต์จิตรําลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  
และพระสงฆ์   

  -  ขณะสวดมนต์จิตใจสงบ  ปราศจากความโลภ  โกรธ  หลง 

  -  จิตเป็นสมาธิ  เข้มแข็ง  อดทน  

  -  ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง  ในสัจธรรม  ในการดําเนินชีวิต 

  -  เป็นการสั่งสมบุญบารมี  จิตใจสงบ  นอนหลับไม่ฝันร้าย 

  -  การสวดมนต์เป็นการบริหารร่างกายอย่างหน่ึง  เช่น  การยกมือ ประนมมือ การกราบ  การ
เปล่งเสียงทําให้ปอดขยาย  ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น  สร้างภูมิคุ้มกันโรค   

  -  การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ  สร้างระเบียบและความสามัคคี 

 2.  การปฏิบัติธรรม  โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาที่สําคัญ คือ หลักไตรสิกขา อันเป็นที่พ่ึงพิงของชีวิต 
ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา   

 -  การรักษาศีล  

                            คือการรักษา กาย  วาจา  ใจ ให้งดเว้นจากการกระทํา พูด หรือคิด ในสิ่งที่เบียดเบียนตน
และคนอ่ืน อันเป็นบาปกรรมทาง กาย  วาจา  และใจ   

                                    ศีล  จะมั่นคงด้วย ความคุ้มครองของความละอายและเกรงกลัวต่อบาป  ศีลเป็น
มาตรฐานชีวิตสําหรับผู้มุ่งเจริญในธรรม  และเป็นรากฐานของการเจริญสมาธิ  สัมมาสมาธิย่อมเกิดในผู้มีศีล  
อย่างน้อยต้องมีศีล 5 เป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

                                    1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  ทําให้จิตมีเมตตา  ระงับโทสะ  ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่ง
การทําลายล้างกัน  บุคคลผู้ประพฤติศีลข้อน้ี จะมีอานิสงส์ส่งผลให้ชิวิตยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
เบียดเบียน  
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                                    2.  เว้นจากการลักทรัพย์  ไม่ยึดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนที่เจ้าของมิได้เต็มใจให้มาเป็น
ของตน   บุคคลผู้ประพฤติศีลข้อน้ี จะมีอานิสงส์ส่งผลให้ เจริญรุ่งเรืองในโภคทรัพย์  และสามารถเก็บรักษาทรัพย์
ไว้ได้โดยไม่ถูกผู้อ่ืนเบียดเบียนไป    

                                    3.  เว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครอง หรือคนในปกครองของผู้ อ่ืน  บุคคลผู้
ประพฤติศีลข้อน้ี จะมีอานิสงส์ส่งผลให้ โชคดีในความรัก เมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่าย  ไม่ถูกผู้อ่ืนหลอกลวง 

                                    4.  เว้นจากการพูดปด พูดบิดเบือนความจริง ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน บุคคลผู้ประพฤติ
ศีลข้อน้ี จะมีอานิสงส์ส่งผลให้  เป็นผู้มีวาจาหนักแน่นเป็นที่เคารพเช่ือถือของบุคคลทั่วไป และมีไหวพริบในการ
เจรจา 

                                     5.  เว้นจากการด่ืมสุรา  เคร่ืองดองของมึนเมา  บุคคลผู้ประพฤติศีลข้อน้ี จะมี
อานิสงส์ส่งผลให้  เป็นผู้มีมันสมองเปรื่องปราชญ์  มีปัญญาความคิดแจ่มใส ไม่หลงลืมฟ่ันเฟือน   

-  การทําสมาธิ   

                            คือการฝึกให้จิตมีความต้ังมั่น 

                                 สมาธิ    หมายถึง การมีจิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนด  อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงจน
หยุดน่ิง  และมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งน้ัน สมาธิเป็นบันไดข้ันต้นที่จะก้าวไปสู่การเจริญปัญญา (วิปัสสนา)  วิธีที่นิยม
ปฏิบัติกันคือ  การน่ังสมาธิ  และเดินจงกรม 

การเจริญสมาธิภาวนาแบ่งออกเป็น 2  อย่างหลักๆ กล่าวคือ 

 1. สมถภาวนา   คือการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบมีสมาธิเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในเบ้ืองต้น  

 2. วิปัสสนาภาวนา   คือ การฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญาและรู้แจ้งในความเป็นไปของสภาวะต่างๆ ในโลก   
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ประโยชน์ของการทําสมาธิ 

-  ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย  สบาย  สงบ   

-  เสริมประสิทธิภาพการทํางานและการเล่าเรียน 

-  เสริมสุขภาพทางกาย  บรรเทาอาการของโรคทางกาย 

ดังคํากล่าวที่ว่า  “สมาธิทําให้จิตใจแจ่มใส  หัวใจเบิกบาน  ทํางานผิดพลาดน้อยลง  ดํารงความ
ทรงจํา  ทํางานเสร็จตามมุ่งหมาย  คลายความเครียด  ไม่เบียดเบียนกัน  ยึดมั่นในพระศาสนา  มีใจเมตตากรุณา
ต่อสังคม”  

  ทําให้จิตใจที่เคยว้าวุ่นกลับมาสงบเยือกเย็น  คนเคยเอาแต่ใจตนเองเป็นคนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียว  
ก็ทําให้เป็นคนหนักแน่นมีเหตุผลมากขึ้นไม่โกรธง่าย และรู้จักระงับอารมณ์ได้  มีจิตใจดีงามส่งผลให้สภาพจิตปลอด
โปร่ง ผ่องใส  แก่ช้าลง  เน่ืองจากการเผาผลาญพลังงานในร่างกายดําเนินไปด้วยความมีระเบียบและทํางานช้าลง 
ทําให้แลดูอ่อนเยาว์กว่าวัย   ถ้าฝึกได้ในระดับที่สูงขึ้น  จะช่วยรักษาโรคภายในร่างกายได้  ทําให้ร่างกายแข็งแรง  
เพราะสภาพจิตที่ผ่านการฝึกสมาธิจะทําให้กระแสคลื่นความถ่ีในสมองมีระเบียบ 

           ปัญญา  คือ ความรู้ที่ดับทุกข์  ดับกิเลสได้  ปัญญาในเบ้ืองต้น คือความรู้ระดับสัญญาได้แก่  
ความจําที่เกิดจากการได้ยิน  ได้ฟัง  ได้อ่าน  อารมณ์ทั้งดีและช่ัวที่เราปรุงแต่งขึ้นด้วยความเห็นและความคิด  
ปัญญาในระดับสูงข้ึน เป็นปัญญาที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตของผู้มีศีลบริสุทธ์ิและสมาธิหนักแน่น  

  การเจริญปัญญา   พัฒนาต่อจากการทําสมาธิ เพราะไม่ใช่ให้จิตต้ังมั่นในอารมณ์เดียวน่ิงอยู่
เช่นน้ัน   แต่เป็นจิตที่คิดใคร่ครวญหาเหตุผลในสภาวธรรมท้ังหลาย รู้แจ้งว่า  สภาวะธรรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นไตร
ลักษณ์คือ       

-  อนิจจัง   ได้แก่ความไม่เที่ยงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่วันใดก็วันหน่ึง 

-  ทุกขัง    ได้แก่สภาพที่ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 

 

 

 

 



  
  
  

๙๘ 

-  อนัตตา   ได้แก่ ความไม่ใช่ตัวตน แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุ  4  ที่มา
ประชุมรวมกัน  สุดท้ายย่อมสลายกลับไปเป็นสภาวะเดิม 

สมาธิและปัญญาเป็นเหตุผลของกันและกัน  อุปการะซึ่งกันและกัน  จะมีวิปัสสนาปัญญาเกิดข้ึน
โดยขาดกําลังสมาธิสนับสนุนย่อมไม่ได้ 

3.  ชีวิตานามัย  เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและครอบครัว  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 

 3.1  การดําเนินชีวิต  ด้วยการทําหน้าที่ของแต่ละบุคคลด้วยความเหมาะสม  ถูกต้อง  ดีงาม  ตามภาวะ
ที่เป็นอยู่  2  ภาวะ  ได้แก่ 

  1. ภาวะที่เป็นตามธรรมชาติ  คือ  ความเป็นลูก  หลาน  พ่อ  แม่  พ่ี  ป้า  น้า  อา  ปู่  ย่า  ตา  
ยาย  เครือญาติ  ฯลฯ 

  2. ภาวะที่ถูกกําหนดขึ้นมาภายหลัง  คือ  ความเป็นนักเรียน  ครู  ข้าราชการ  พนักงาน  
เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  นักร้อง  นักแสดง  นักกฎหมาย  นักบัญชี  ฯลฯ 

         โดยการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิต    ซึง่องค์ธรรมที่สําคัญ    คือ 

มรรค  8  (หนทางอันประเสริฐ  8  ประการ)      ทางนําชีวิตให้บริสุทธ์ิถึงซึ่งความหลุดพ้นจากทุกข์  ได้แก่ 

  1.  สัมมาทิฐิ  มีศรัทธาที่ถูกทาง  มีความเห็นที่ถูกต้อง  อันเป็นมูลฐานที่ต้องถึงก่อนมรรคอ่ืน 

  2.  สัมมาสังกัปปะ  การดําริเพ่ือผลอันชอบ  คือผลที่เกิดขึ้นไม่ทําลายประโยชน์ของตนและไม่
ทาํลายประโยชน์ของผู้อ่ืน 

  3. สัมมาวาจา  การปราศรัยถูกทาง  คือ  พูดแต่สิ่งที่เป็นจริง  ไม่พูดให้ร้ายส่อเสียดใคร  เว้นจาก
การพูดดูหมิ่นผู้ใด  ไม่พูดด้วยความโกรธ  ไม่ใช้คําพูดบิดเบือนให้เข้าใจผิด  พูดด้วยวาจาอ่อนหวาน  ด้วยเมตตา
กรุณา 
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  4. สัมมากัมมันตะ  การทําการงานที่ถูกทาง  คือให้งานที่ทําน้ันเป็นไปด้วยความสามัคคี  ให้
เป็นไปตามแบบแผนอันถูกทาง 

  5. สัมมาอาชีวะ  การดําเนินอาชีพถูกทาง  คือทุกคนต้องมีอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัว  เลือก
อาชีพที่ไม่เดือดร้อนและเป็นโทษภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  6. สัมมาวายามะ  ความพยายามอย่างถูกต้อง  คืออย่าพยายามทําอะไรไปด้วยความไม่รู้จริง  
และเมื่อลงมือทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องเพียรพยายามให้เกิดผลสําเร็จ  ซึ่งผลสําเร็จน้ันต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนและความไม่ยุติธรรมแก่ผู้ใด 

  7. สัมมาสติ  การมีสติระลึกรู้อยู่เสมอ  คือมีสติรู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรและกําลังทําอะไรอยู่  ไม่
เป็นคนเผลอ  การรู้ตัวอยู่เป็นนิจเป็นทางให้หลีกเลี่ยงจากการกระทําความช่ัว  

  8. สัมมาสมาธิ  ความต้ังใจมั่นโดยถูกทาง  คือการทําใจให้น่ิงอยู่ได้ในกิจกรรมน้ัน  ก็จะทําให้เกิด
ความสําเร็จ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจกรรมน้ัน ๆ  เป็นสุดยอดแห่งมรรคทั้งหลาย  เมื่อมีสัมมาสมาธิจึงจะ
สามารถบรรลุถึงสัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  และสัมมาวายามะ  

 3.2  การสร้างสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจ  ประกอบด้วย  2  
ส่วน  คือ 

  3.2 .1 การสร้างสิ่งแวดล้อมครอบครัว   ครอบครัวนับว่าเป็นรากฐานสําคัญของบุคคล  
ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมภายในที่ดีก็จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  เป็นคนดีของ
ครอบครัว  และพร้อมที่จะออกไปเป็นคนดีของชุมชนและสังคม   

การสร้างสิ่งแวดล้อมครอบครัวเริ่มจากที่อยู่อาศัยจะต้องสะอาด  อากาศถ่ายเทดี  มสีิ่งแวดลอ้มสวยงาม  
สงบร่มรื่น  ที่อยู่อาศัยจะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่สิ่งสําคัญ  เพียงขอให้มีสุขลักษณะที่ดีต่อผู้อาศัย 

การแต่งกายของบุคคลในครอบครัวนับว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อความเจ็บป่วยของบุคคล  เคร่ืองแต่ง
กายควรสะอาด  เหมาะสมกับร่างกาย  ฤดูกาล  และสภาพอากาศ  ครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ควรมีบุคคลที่
เจ็บป่วย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

 

 

 

 



  
  
  

๑๐๐ 

ประการต่อมาเร่ืองการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ย่ิง
หย่อนไปกว่าอย่างอ่ืน     

สุดท้ายคือความรักความสามัคคีในครอบครัว  เป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง  ครอบครัวที่มีความสุขย่อม
ต้องมีความรัก  ความสามัคคีของบุคคลในครอบครัว  ความรักย่อมจะแผ่ขยายไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 

3.2.2  การสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม  ชุมชนและสังคมมีส่วนสําคัญต่อคุณภาพชีวิต
ของบุคคลในชุมชนและสังคมนั้น ๆ เป็นอย่างย่ิง  ชุมชนและสังคมใดมีการพัฒนาอยู่เสมอย่อมนําความเจริญมาสู่
ชุมชนและบุคคลในชุมชน  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในชุมชน  เพ่ือให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ  กําจัดขยะ  สิ่งปฏิกูลที่ก่อให้เกิดโรค  ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สดช่ืนอยู่เสมอ  ถนน
หนทาง  แม่นํ้าลําคลองในเขตชุมชนสะอาด  สวยงาม  ทําให้เป็นชุมชนและสังคมท่ีน่าอยู่อาศัย  ปลอดภัยจาก
อันตราย  สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  คลายความเครียด  ย่อมเป็นชุมชนและสังคมท่ีสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคคลในชุมชนและสังคมน้ัน ๆ 

 

................................................................................................................. 
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